
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. október 20-án tartandó rendkívüli ülésére
„forgalmi rend változtatására vonatkozóan benyújtott kérelem” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Németh Lajos, a 2483 Gárdony, Kecsege u. 2. szám alatti ingatlan tulajdonosa ez év nyarán
kérelemmel fordult hivatalunkhoz.

Beadványában leírta, hogy a gárdonyi Keszeg utcából Kecsege utcába való behajtás tilalmát a
helyszínen egy „behajtani tilos” tábla jelzi. A behajtási tilalom kifejezetten hátrányos
helyzetbe hozza a Kecsege utcában lakókat, mivel a szomszéd utcák – melyeken keresztül
szabályosan megközelíthetőek az ingatlanok – állapota kritikán aluli, személyautók számára
járhatatlanság határát súrolja. A hatalmas kátyúkba beton- és tégladarabokat helyeznek el a
környékbeliek, hogy legalább át lehessen azokon hajtani.

Németh Lajos kérte, hogy az önkormányzat intézkedjen a forgalmi rend módosítása iránt.

A kérelmezőt ezt követően arról tájékoztattuk, hogy a panaszában foglaltak indokoltságát
megvizsgáljuk, és a szükséges intézkedéseket megtesszük.

A panaszos időközben a Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési,
Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához fordult.
Az útügyi hatóság megkereste hivatalunkat és javaslatot tett a megoldási módokra:

1.) Kecsege és Keszeg utcák kereszteződésében marad a „behajtani tilos” jelzőtábla.
Ebben az esetben a vele párhuzamos Kárász utcát egyirányúsítani kellene a Keszeg
utcától a Balin utca irányába, de ez a Kárász utca lakóinak valószínűleg nem fog
tetszeni.

2.) A Kecsege és Keszeg utcák kereszteződésében levő „behajtani tilos” jelzőtáblát ki
kellene cserélni a Kárász, Viza, illetve Dévér utca elején is kihelyezett „mindkét
irányból behajtani tilos” táblákra. Ebben az esetben a fenti utcákkal körbehatárolt
területen el kell távolítani az „egyirányú forgalmi út” jelzőtáblákat is.

Az útügyi hatóság a megoldási javaslatok fenti felvázolásán túl nyitott az önkormányzat egyéb
ötletére is, melyet egy helyszíni szemle keretében kész egyeztetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján hozzon döntést Németh Lajos
forgalmi rend megváltoztatása iránt benyújtott kérelme ügyében, és fogadja el az alábbi
határozati javaslatok valamelyikét.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdony, Kecsege és Keszeg utca
kereszteződése vonatkozásában fennálló forgalmi rendet a közlekedési jogszabályok
figyelembevételével az alábbiak szerint változtatja meg:
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A.) A Kecsege és Keszeg utca kereszteződésében a „behajtani tilos” jelzőtáblát
változatlanul hagyja, ugyanakkor a Kárász utca egyirányúsításáról rendelkezik. A
forgalmi rend változtatással kapcsolatos költségeket a 2021. évi költségvetése út-, híd
kerete terhére biztosítja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2021. november 30.
Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző

B.) A Kecsege és Keszeg utca kereszteződésében levő „behajtani tilos” jelzőtábla
megszüntetésre kerül, a Kárász, Viza és Dévér utcák elején „mindkét irányból
behajtani tilos” jelzőtáblák, „kivéve bentlakók” kiegészítő jelzőtáblával kerülnek
elhelyezésre. Ezen utcákkal határolt területen az „egyirányú forgalmi út” jelzőtáblák
eltávolításra kerülnek. A forgalmi rend változtatással kapcsolatos költségeket a 2021.
évi költségvetése út-, híd kerete terhére biztosítja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2021. november 30.
Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző

Gárdony, 2021. október 19.

Tóth István
polgármester

készítette: Jankovics Zoltánné jegyző


