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ELŐTERJESZTÉS 
 
 
 
Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testület 269/2020. (XII. 09.) sz. 
határozata 2 bekezdésének visszavonása.  
Döntés Kistarcsa, Vasút utcát érintő forgalmi rend változtatása határidejének 
módosításáról.  
Döntés Kistarcsa, Kölcsey u. forgalmi rendjének módosításáról. 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. december 09-i ülésén döntött arról, 
hogy 2021. március 1-től Kistarcsa, Vasút utca Móra Ferenc utca és Homok dűlő közötti 
szakaszának mindkét oldalán „megállni tilos” táblát helyez ki. Az intézkedés célja, hogy a 
zavartalan közlekedés érdekében az úttesten ne parkoljanak gépjárművek.   
A Vasút utcában működő üzlet tulajdonosa levélben kereste meg az Önkormányzatot, melyben 
kéri, hogy a Képviselő-testület a „megállni tilos” közlekedési táblák kihelyezésének határidejét 
2021. július 1-re módosítsa, mivel az általa kialakítandó parkoló kivitelezési munkálatai a 
vártnál tovább elhúzódnak. 
 
Kistarcsa, Kölcsey u. 16. sz. ingatlan tulajdonosaitól érkezett bejelentés, mely szerint az elmúlt 
években többször előfordult, hogy a Kölcsey utca kanyarulatában kicsúszó gépjárművek az 
ingatlanuk kerítésébe hajtottak, jelentős anyagi károkat okozva. Helyszíni bejárás alkalmával 
megállapításra került, hogy a probléma az alábbi intézkedések megtételével nagymértékben 
orvosolható lenne:  

- annak érdekében, hogy az úttesten ne álljon meg és ne fagyjon meg a csapadék az 
érintett útszakasz mellett a felhízott útpadka leszedése,  

- a meglévő 30 km/h sebességkorlátozó tábla alá csúszós útszakaszra figyelmeztető tábla 
kihelyezése, 

- a kanyarodás ívének csökkentése érdekében a kanyarulat előtt egy virágláda 
kihelyezése.  
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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  
 

- visszavonja Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testület 269/2020. (XII. 09.) 
sz. határozata 2 bekezdését, 

- dönt arról, hogy 2021. július 1-től Kistarcsa, Vasút utca Móra Ferenc utca és 
Homok dűlő közötti szakaszának mindkét oldalán „megállni tilos” táblát helyez ki, 

 
Határidő: azonnal, illetve a határozati javaslatban foglaltak szerint 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

 
 
 

Határozati javaslat II.  
 

Kistarcsa Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében dönt arról, hogy: 
 

- Kistarcsa, Kölcsey utcában meglévő sebességkorlátozó tábla alá csúszós 
útszakaszra figyelmeztető táblát, valamint az útkanyarulat elé egy darab 
virágládát helyez ki.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
Kistarcsa, 2021.február 10. 

 
 
 

Juhász István 
polgármester 


