
ELŐTERJESZTÉS 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. augusztus 17.-ei testületi ülésére  

a Gárdony Kossuth utca, Táncsics utca, Semmelweis utca forgalmi rend módosítása 

tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Gárdony Kossuth utcában az út szélessége, a forgalom mértéke valamint a Jókai és Kossuth 

utca sarkán megépült óvoda épület és tervezett bölcsőde forgalmat növelő hatása miatt 

szükséges a forgalmi rend felülvizsgálata és szabályozása, mely egyirányúsítással oldható 

meg. A forgalmi rend szabályozása során a Kossuth utcához csatlakozó utcákat is be kell 

vonni. A Móricz Zs. utca mely a 7-es út felől egyirányú és a Jókai utca Kossuth utca és 7-es út 

közötti szakasza, mely a Kossuth utca felől egyirányú, nem változna. A feladathoz a Compass 

Terv Mérnöki Iroda Bt. készített tervet.  

 

Az egyirányúsítással érintett utcák:  

- Kossuth utca a Táncsics utca és Jókai utca közötti szakaszon 

- Táncsics utca  

- Semmelweis utca  

 

A javsolt új forgalmi rend:  

- Kossuth utca a Táncsics utca és Semmelweis utca közötti szakaszon egyirányú a 

Táncsics utca felől 

- Kossuth utca a Semmelweis utca és a Móricz Zsigmond utca közötti szakaszon 

kétirányú  

- Kossuth utca a Móricz Zsigmond utca és a Jókai utca közötti szakaszon egyirányú a 

Móricz Zsigmond utca felől 

- Táncsics utca egyirányú a Bóné Kálmán utca felől 

- Semmelweis utca egyirányú a Kossuth utca felől 

 

A felsorolt három utca egyirányúsításához a csomópontokban új közlekedési táblákat kell 

elhelyezni, a meglévő közlekedési táblák közül néhányat meg kell szüntetni és a forgalmi 

rend változást elő kell jelezni, melyet a forgalomtechnikai terv és a hozzá készült leírás 

tartalmaz.  

 

Az új forgalmi rend kialakításához tervezett közlekedési táblák helyességét egyeztetni kell a 

Gárdonyi Rendőrkapitánysággal is.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a forgalomszabályozást vitassa meg és a javasolt új 

forgalmi rendet hagyja jóvá. Hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az egyirányúsítással 

kapcsolatos közlekedési táblákat, azok elhelyezését a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.-től 

rendelje meg.  

 

Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gárdony Kossuth utca Táncsics 

utca és Jókai utca közötti szakaszát, a Táncsics utcát és a Semmelweis utcát érintő 

forgalomszabályozással.   



 

A forgalmi rend az alábbiak szerint módosul:  

 

- A Kossuth utca a Táncsics utca és Semmelweis utca közötti szakaszon 

egyirányúsításra kerül a Táncsics utca felől 

- Kossuth utca a Semmelweis utca és a Móricz Zsigmond utca közötti szakaszon 

kétirányú marad 

- Kossuth utca a Móricz Zsigmond utca és a Jókai utca közötti szakaszon 

egyirányúsításra kerül a Móricz Zsigmond utca felől 

- Táncsics utca egyirányúsításra kerül  a Bóné Kálmán utca felől 

- Semmelweis utca egyirányúsításra kerül a Kossuth utca felől 

 

A forgalmi rend változáshoz az érintett utcák csomópontjain a Compass Terv Mérnöki Iroda 

Bt. 2022. augusztus hónapban keltezett közlekedési tanulmányterv helyszínrajza szerint 

közlekedési táblákat kell elhelyezni, és az új forgalmi rendhez igazodva meglévő táblákat kell 

megszüntetni.  

 

A forgalmi rend változáshoz szükséges fedezetet a Képviselő-testület a 2022. évi 

költségvetése terhére biztosítja. Meghatalmazza a Polgármestert, hogy az új forgalmi rend 

kialakításához szükséges közlekedési táblákat, azok elhelyezését, illetve meglévő táblák 

bevonását a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.-től rendelje meg.  

 

Határidő: folyamatos.  

 

Felelős:   Tóth István polgármester, Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

Gárdony, 2022. augusztus 16. 

 
                                                                                                      Tóth István  

                                                                                                     Polgármester 

 

Készítette: Keilbach János műszaki ügyintéző 


