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ELŐTERJESZTÉS 

 
 
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. A Rákóczi körút Thököly és Nyírfa utcák közötti részére sebességcsökkentő borda 
kihelyezését kérik. (1. sz. melléklet) 

2. A Harang utcai építkezés megkezdésekor a Holló u. 2-14 sz. ingatlanok előtt egy csak 
az ott lakók számára használható makadám út került kialakításra, az addig használt 
úttesttel párhuzamosan. Az új úttest Füleki utca felőli végéhez „behajtani tilos” „kivéve 
célforgalom” táblák kerültek kihelyezésre. Mivel az újonnan megépített makadám út 
jobb minőségű és szélesebb, mint a régi a gépjárművezetők inkább azt használják, ezért 
a lakók levélben kérelmezték, hogy a Rigómező utca felől érkező forgalom táblák 
kihelyezésével az eredeti útra kerüljön visszaterelésre a 2. sz. melléklet szerint.  
Kérelmezték továbbá, hogy 30-as sebességkorlátozású övezetet jelöljünk ki az érintett 
területen. 

 
 

Határozati javaslat I. 
 
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 
szerint dönt: A Rákóczi körút Thököly és Nyírfa utca közötti részére sebességcsökkentő 
borda kihelyezésének lehetőségét a forgalmi rend következő, a közlekedési mérnök által 
történő felülvizsgálatakor vizsgálja. 
 
Határidő: azonnal, illetve a határozatban foglaltak szerint 
Felelős: Juhász István polgármester 
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Határozati javaslat I. 
 
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: Holló u. 12. sz. ingatlan előtti útszakaszról a Rigómező utca felől 
érkező forgalom az útjavítást követően átterelésre kerül a párhuzamosan lévő másik útra 
„Behajtani tilos” és „kötelező haladási irány” táblák kihelyezésével. A 30-as 
sebességkorlátozású övezet kijelölésének lehetőségét a forgalmi rend következő, a 
közlekedési mérnök által történő felülvizsgálatakor vizsgálja. 

 
Határidő: azonnal, illetve a határozatban foglaltak szerint 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
Kistarcsa, 2020. november 12. 

 
 
 
 

Juhász István 
polgármester 


