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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. november 21-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

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

rendjét a közút kezelője alakítja ki, azt a forgalmi körülmények, vagy a baleseti helyzet 

jelentősebb változása esetén felülvizsgálja.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

mellékletének 6.1.4. pontja értelmében a helyi közút forgalmi rendjének kialakításáról, 

módosításáról a Tisztelt Bizottság dönt.  

 

Az elmúlt időszakban beérkezett kérelmek alapján az önkormányzat tulajdonában és 

kezelésében álló egyes közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata és módosítása tárgyában a 

következő javaslatokat teszem. 

 

 

I. Lakossági bejelentés alapján dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester kezdeményezte 

a Tizedes utca Magyar utca és Kossuth körút szervizút közötti szakasza forgalmi 

rendjének felülvizsgálatát, egyirányú forgalmi rend bevezetését. A forgalmi rend 

módosítását a Kossuth körúton lévő kereskedelmi egység miatt megnövekedett forgalom 

indokolja. 

 

A Tizedes utca érintett szakasza a Magyar utca mellett lévő parkoló bejáratát követően 

kiemelt szegélyekkel határolt, öntött aszfalt burkolatú út, a burkolat átlagos szélessége 

3,5 m. Az útszakasz jelenleg kétirányú, forgalma az „Elsőbbség a szembejövő 

forgalommal szemben” és a „Szembejövő forgalom elsőbbsége közúti jelzőtáblapárral 

szabályozott. A preferált forgalmi irány a Kossuth körút szervizút irányából a Magyar 

utca irányába vezet. A Rávágy tér Kossuth körút, Batthyány utca, Magyar utca által 

határolt „lakó- pihenő övezet” területéhez tartozik, burkolatának főbb jellemzői 

(geometriai paraméterek, burkolat anyaga) megegyezik a tér belső útjainak jellemzőivel. 

A téren belül ugyanakkor kizárólag egyirányú utak találhatók, az egyes útszakaszok 

forgalmi irányát az alábbi térkép szemlélteti azzal, hogy a Rávágy tér 6-8. sz. alatti 

épületek előtti szervizút forgalmi iránya a házszámozás növekedésével azonos irányú. 
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Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 

21.) KM rendelet mellékletét képző Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat 

(továbbiakban: FMSZ) 6.1. pontja szerint egyirányú forgalmú utakat elsősorban a lakott 

területeken belüli különleges forgalmi igények kielégítésére lehet kijelölni. Az egyirányú 

forgalmú utak kijelölésénél figyelemmel kell lenni a térség úthálózat-szerkezetére és a 

kijelölés miatt szükségessé váló többlet útvonalra. Az egyirányú forgalmi utakat 

lehetőleg párban (körbejárást biztosító, egymáshoz közeli ellentétes irányú egyirányú 

forgalmi utak) kell kijelölni. 

 

A bemutatott térkép alapján megállapítható, hogy a Tizedes utca a Kossuth körút 

szervizút irányából a Magyar utca irányába forgalmi irányú egyirányú forgalmú útként 

történő kijelölése  

- összhangban van a Rávágy tér jelenleg is egyirányú forgalmú belső útjaival, a lakó- 

pihenő övezeten belüli közlekedést nem akadályozza, 

- megfelel az FMSZ vonatkozó rendelkezéseiben foglalt előírásoknak. 

A forgalmi rend módosítás közvetlenül érinti a Tizedes utca 2-18. házszámú ingatlanokat, 

részükre átlagosan mintegy 150 m többletútvonalat eredményez. 

 

A fentiek alapján az útszakasz egyirányú forgalmú útként történő kijelölését javaslom. 

 

 

II. Lakossági kezdeményezés érkezett az Ezüstdénár utca forgalmának korlátozására, az 

átmenő forgalom tiltására. A forgalmi rend módosítását kezdeményező a Budai út – 

Március 15. utca csomópontjában lévő forgalomirányító fényjelző készüléket elkerülő, az 

Ezüstdénár utcát „surranó” útként használó járművezetők miatt megnövekedett forgalom 

zavaró hatásaival indokolta. Indoklásul előadta továbbá, hogy a jelentős forgalom az út 

állagára is káros hatást gyakorol, annak fokozott romlását eredményezi. 
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Az Ezüstdénár utca a Budai úthoz (5. sz. országos főúthoz) csatlakozik, keresztezi az 

Aranyforint utcát, melyen keresztül kapcsolódik a Bajza József utcához, a Széchenyi 

Város Budai út melletti térségéhez. Kiépítetlen földút, melynek közlekedési felülete ez év 

második felében lett mechanikai stabilizációval javítva. Elhelyezkedését, környezetét a 

következő térképkivonat mutatja be 

 

 
Forgalma a Budai út irányából az útcsatlakozásnál „Kivéve célforgalom” kiegészítő 

táblával ellátott „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával korlátozott. Az utcában 

átmenő forgalom kizárólag a Bajza József utca irányából az Aranyforint utcán keresztül 

alakulhat ki. Az útkereszteződést követően mind az Ezüstdénár, mind az Aranyforint utca 

zsákutcaként folytatódik. 

 

Az FMSZ. 34.1. pontja szerint járművek (egyes járműfajták) behajtásának tilalmát abban 

az esetben lehet elrendelni, ha azt a forgalom biztonsága vagy egységesítése, a környezet 

védelme, vagy az út állapotának megóvása indokolja. A tilalom bevezetése esetén az 

átmenő forgalom részére megfelelő tehermentesítő utat kell biztosítani. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom az Aranyforint utca Bajza József utca és Ezüstdénár utca 

közötti szakaszán is a célforgalom kivételével a behajtás megtiltását. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. október 27. 

 

 

 

 Sipos László 

 tanácsnok 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2017.(XI. 21.) VVB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

megtárgyalta Sipos László tanácsnok fenti tárgyban készült 24829-4/2017. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:  

 

1.) A bizottság elrendeli a Tizedes utca egyirányú forgalmú útként történő kijelölését a 

Kossuth körút szervizút irányából a Magyar utca irányába. 

 

2.) A bizottság elrendeli az Aranyforint utca Bajza József utca és Ezüstdénár utca közötti 

szakaszán is a célforgalom kivételével a behajtás megtiltását.  

 

3.) Az 1-2. pont szerinti forgalmi rend módosítások 2018. január 2. napjával lépnek hatályba.  

 

4.) A bizottság felkéri Sipos László tanácsnokot, hogy jelen döntéséről a kezdeményezőket 

tájékoztassa, továbbá gondoskodjon a forgalmi rend változásokhoz kapcsolódó közúti 

jelzések kihelyezéséről.  

Felelős: Sipos László tanácsnok 

Határidő: értelemszerűen 

 


