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Tárgy: Közúti forgalomszabályozási döntések  

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése szerint a közút forgalmi 

rendjét önkormányzatunk, mint a közút kezelője alakítja ki, illetve a forgalmi körülmények, 

vagy a baleseti helyzet jelentős változása esetén felülvizsgálja azt, és, amennyiben szükséges 

módosítja. Erről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés 

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet 6.1.4. pontja értelmében a Tisztelt Bizottság dönt.  

 

I. A régi fedett uszoda (Kecskemét, Olimpia u. 1.) átalakítása során létrejövő 

multifunkcionális sportcsarnok melletti parkoló burkolata felújításra kerül. A elmúlt 

idők tapasztalatai azt mutatják, hogy a parkolót rendszeresen buszok és kamionok 

veszik igénybe.  

 

Szenes Márton a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a létesítmény 

üzemeltetőjeként javasolja, hogy a magas minőségű burkolat védelmében a parkoló 

buszok és tehergépjárművek általi használata kerüljön megtiltásra.  

 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 

(XII. 21.) KM rendelet mellékletében szereplő Forgalomszabályozási Műszaki 

Szabályzat (továbbiakban: FMSZ) vonatkozó előírása szerint: 

„34.1. Járművek (egyes járműfajták) behajtásának tilalmát abban az esetben lehet 

elrendelni, ha azt 

a) a forgalom biztonsága vagy egységesítése, 

b) a környezet védelme, 

c) az út állapotának megóvása 

indokolja.” 

 

A parkoló geometriai kialakítása nem autóbuszok közlekedésének megfelelően került 

kialakításra, a sportcsarnok működése során szükségessé váló áruszállítás a 

teherforgalmi bejáraton keresztül történik.  

 

https://uj.jogtar.hu/#lbj54id1490881459181fae2
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A kérelemre figyelemmel javaslom, hogy a Kecskemét, 6917 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonban lévő közterületi parkolóba az autóbusszal és 

tehergépkocsival történő behajtás kerüljön megtiltásra.  

 

II. A bizottság az 50/2017. (IV. 25.) VVB. számú határozatában döntött arról, hogy a 

2017. május 30. napjától a 445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő úthoz csatlakozó 

Vacsi köz és Kaffka Margit utca vonatkozásában a tehergépkocsival történő behajtást 

megtiltja, a Békéscsabai út és Klebelsberg Kunó utca (volt Mészöly Gyula utca) 

vonatkozásában az áruszállítás kivételével a tehergépkocsival történő behajtást 

megtiltja; az 54. sz főút Kecskemét-Soltvadkert-Sükösd úthoz csatlakozó Búzakalász 

utca vonatkozásában az áruszállítás kivételével a tehergépkocsival történő behajtást 

megtiltja. 

 

Az önkormányzathoz érkezett észrevételek alapján szükséges a tervezett intézkedés 

bevezetése előtt a lakosság széleskörű tájékoztatása, annak érdekében, hogy a 

változásokra megfelelően fel tudjanak készülni. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási időpontját 2017. május 

30. napjáról 2017. július 31. napjára történő módosítását.  

 

Mindezekre figyelemmel kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

 

Kecskemét, 2017. május 12. 

 

 

 

 

 Sipos László  

 tanácsnok  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
………/2017. (V. 23.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

A bizottság megtárgyalta Sipos László tanácsnok 12661-2/2017. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A bizottság úgy dönt, hogy 2017. június 15. napjától a Kecskemét, 6917 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonban lévő, a Kecskemét Olimpia utca 1. szám alatt található 

sportlétesítmény melletti közterületi parkoló használatát autóbuszok és tehergépkocsik 

részére megtiltja.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2017. június 15. 

 

2. A bizottság felkéri Sipos László tanácsnokot, hogy a kezdeményezőt a fenti 

döntésekről értesítse.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: azonnal 

 

3. A bizottság úgy dönt, hogy az 50/2017. (IV. 5.) VVB. számú határozat 

végrehajtásának határidejét 2017. május 30. napjáról 2017. július 31. napjára 

módosítja.  

 

Felelős: Sipos László tanácsnok  

Határidő: 2017. július 31. 
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Melléklet a 12661-2/2017. számú előterjesztéshez 

 

 

Olimpia u.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


