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Tárgy: Döntés Kistarcsa város forgalmi rendjének változtatásáról lakossági kérelmek 
alapján 
 
A helyi közutak forgalmi rendjét a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi. I. tv. 34. § (2) 
bekezdése értelmében 5 évenként szakértő bevonásával felülvizsgálni szükséges, ám az 
időközben beérkező lakossági kérelmeket figyelembe véve időről időre szükséges a forgalmi 
rend vizsgálata, illetve módosítása. 
Az elmúlt időszakban az alábbi lakossági kérelmek érkeztek a forgalmi rend változtatásával 
kapcsolatban. 
 

1. Sebességcsökkentő virágláda, menetdinamikai küszöb és sebességkorlátozó tábla 
kihelyezésével kapcsolatos kérések:  

- A Holló utca Borostyán utcához eső részére virágláda kihelyezése a gépjárművek 
sebességcsökkentése érdekében (1. sz. melléklet) 

- A Batthyány u. 7. társasház előtt kihelyezett virágládák beszedése, mivel a 7/C és 7/D 
előtti egyébként is szűk parkolóhelyekről a virágládák miatt még nehezebb a ki- és 
beparkolás. Helyettük menetdinamikai küszöb kihelyezése (2. sz. melléklet) 

- Csömöri utcában sebességkorlátozó tábla kihelyezése. (3. sz. melléklet) 
 

 
2. Egyéb, a forgalmi rend változtatására irányuló kérések 
- A Deák Ferenc utcában a Rendőrség és a Toldi M. u. közötti szakaszon a padkán 

parkolás engedélyezése, egyúttal az úttesten parkolás tiltása (4. sz. melléklet) 
- Burillák M. utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása, ennek kiegészítéseként behajtást 

tiltó táblák (kivéve célforgalom) kihelyezése minden környező utcához és a lakó-pihenő 
övezet piktogramjának felfestése az érintett utca két végén.  (5. sz. melléklet) 

- Fenyves u. és Eperjesi út kereszteződésébe forgalmi tükör kihelyezése (6. sz. melléklet) 
- Burillák Mihály u. és Homok dűlő kereszteződéséhez „Elsőbbségadás kötelező” tábla 

kihelyezése (7. sz. melléklet) 
 
A Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság elnöke és a városüzemeltetési iroda 
munkatársai 2020. június 9-én bejárták a helyszíneket, meggyőződtek arról, hogy a bejelentett 
problémák valóban fennállnak-e. A lakosság felől érkezett igényeket és a szakmai indokoltságot 
figyelembe véve az alábbi határozat meghozatala javasolt. 
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Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében – a közlekedési rend változtatásával kapcsolatban az alábbiak 
megvalósításáról dönt: 

- A Holló utca Borostyán utcához eső részére virágláda kihelyezése; 
- A Batthyány u. 7. társasház előtt kihelyezett virágládák beszedése, valamint 

menetdinamikai küszöb kihelyezése, amikor a költségvetés arra fedezetet biztosít; 
- Csömöri utcában 30 km/h sebességkorlátozó táblák kihelyezése; 
- A Deák F. utcában a Rendőrség és a Toldi M. utca közötti szakaszon a padkán 

parkolás engedélyezése, egyúttal az úttesten parkolás tiltása; 
- Burillák M. u. lakó-pihenő övezetté nyilvánítását a közlekedési rend következő a 

közlekedési mérnök által történő felülvizsgálatakor megvizsgálni szükséges; 
- Fenyves u. és Eperjesi út kereszteződésébe forgalmi tükör kihelyezése nem 

indokolt; 
- Burillák Mihály u. és Homok dűlő kereszteződésében javasoljuk Kerepes Város 

Önkormányzatának, hogy a Homokdűlő alárendelt forgalmú legyen. 
 
 

Határidő: azonnal, illetve a költségvetés függvényében. 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
Kistarcsa, 2020. június 10. 

Juhász István 
polgármester 


