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Tárgy: Kistarcsa Város közútjainak 2014. évben bevezetett forgalmi rendjével 
kapcsolatosan érkezett észrevételek 
 
 
 
 
Tisztelt Bizottság! 

 
 
A Képviselő-testület a 211/2013. (VIII. 28.) számú határozatával fogadta el a település 
közútjainak forgalmi rendjét, melynek bevezetését 2014. április 1-vel tervezte. A jelentős 
költségű forgalomtechnikai eszközök miatt a 12/2014. (I. 29.) számú határozattal a forgalmi 
rend bevezetését 2 ütemre módosította, miszerint első ütemben 21 db forgalomlassító eszköz 
(virágláda) és hozzájuk tartozó táblák kerülnek kihelyezésre.  
Második ütemben 2015. április 1-ig a fennmaradó forgalomlassító eszközök, valamint a 
fennmaradó – az elfogadott tervben szereplő - forgalomszabályzó táblák kerültek 
kihelyezésre, illetve eltávolításra. 
 
A Közlekedési és Közbiztonsági Munkacsoport a forgalmi rend változással kapcsolatban 
beérkezett észrevételeket és az elfogadott forgalmi rendet június 22-i ülésén áttekintette és az 
alábbi változtatásokat javasolja: 
 

1. A Bocskai utcában forgalomlassító eszköz (virágláda) kerüljön elhelyezésre. 
2. A Pozsonyi köz Széchenyi utca és Fasor utca közötti szakasza legyen visszaállítva 

kétirányú forgalomra. 
3. A Móra Ferenc utcában 4 helyen kerüljön elhelyezésre forgalomlassító eszköz 

(virágláda) 
4. A Honvéd utcába legyen visszahelyezve a 30 km/óra sebességkorlátozó tábla 
5. A Thököly utcában a Honvéd utcától számított 10 méter szakaszra vonatkozó 

várakozni tilos tábla  kerüljön elhelyezésre. 
6. A Körösi Csoma Sándor utca forgalma legyen visszaállítva kétirányú forgalommá. 

 

 

  



 
 
 
 
 

7. A Dériné utcába ne kerüljön elhelyezésre forgalomlassító eszköz (virágláda) 
8. A Kölcsey Ferenc utcába a két forgalomlassító eszköz közé kerüljön még egy 

elhelyezésre. 
9. A Kórházi körforgalomnál a Hyginet telephelyet jelző (útbaigazító) tábla kerüljön 

elhelyezésre. 
10. A Raktár krt-on a súlykorlátozó tábla a Villért bejáró után kerüljön elhelyezésre. 
11. Az Óvoda u. és az Árpád vezér u. kereszteződésébe kerüljön elhelyezésre zsákutca 

tábla. 
12. A Kassai utcába a Lőcsei utca és a Határ út közé forgalomlassító eszköz (virágláda) 

kerüljön elhelyezésre. 
13. A Borostyán utca elején a Kántor u. és a Fenyves út között közé forgalomlassító 

eszköz (virágláda) kerüljön elhelyezésre. 
14. A Tűzoltó utca  –amely zsákutca) végén jobbra nyíló földút virágládákkal kerüljön 

lezárásra. 
15. A Rákóczi krt elején az üzletsor irályába legyen elhelyezve behajtani tilos kivéve 

áruszállítás közlekedési tábla. 
16. A Csalóköz utcánál levő játszótérnél kerüljön elhelyezésre 1-1 db „vigyázz gyerekek” 

közlekedési tábla 
 
. 
 
 A munkacsoport javaslatát elfogadva az alábbi határozati javaslatot teszem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 
 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a 
211/2013. (VIII. 28.) Kt. számú határozatával elfogadott Kistarcsa közútjainak forgalmi 
rendjét az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

1. A Bocskai utcában forgalomlassító eszköz (virágláda) kerüljön elhelyezésre. 
2. A Pozsonyi köz Széchenyi utca és Fasor utca közötti szakasza legyen visszaállítva 

kétirányú forgalomra. 
3. A Móra Ferenc utcában 4 helyen kerüljön elhelyezésre forgalomlassító eszköz 

(virágláda) 
4. A Honvéd utcába legyen visszahelyezve a 30 km/óra sebességkorlátozó tábla 
5. A Thököly utcában a Honvéd utcától számított 10 méter szakaszra vonatkozó 

várakozni tilos tábla  kerüljön elhelyezésre. 
6. A Körösi Csoma Sándor utca forgalma legyen visszaállítva kétirányú 

forgalommá. 
7. A Dériné utcába ne kerüljön elhelyezésre forgalomlassító eszköz (virágláda) 
8. A Kölcsey Ferenc utcába a két forgalomlassító eszköz közé kerüljön még egy 

elhelyezésre. 
9. A Kórházi körforgalomnál a Hyginet telephelyet jelző (útbaigazító) tábla 

kerüljön elhelyezésre. 
10. A Raktár krt-on a súlykorlátozó tábla a Villért bejáró után kerüljön elhelyezésre. 
11. Az Óvoda u. és az Árpád vezér u. kereszteződésébe kerüljön elhelyezésre 

zsákutca tábla. 
12. A Kassai utcába a Lőcsei utca és a Határ út közé forgalomlassító eszköz 

(virágláda) kerüljön elhelyezésre. 
13. A Borostyán utca elején a Kántor u. és a Fenyves út között közé forgalomlassító 

eszköz (virágláda) kerüljön elhelyezésre. 
14. A Tűzoltó utca  –amely zsákutca- végén jobbra nyíló földút virágládákkal 

kerüljön lezárásra. 
15. A Rákóczi krt elején az üzletsor irályába legyen elhelyezve behajtani tilos kivéve 

áruszállítás közlekedési tábla. 
16. A Csalóköz utcánál levő játszótérnél kerüljön elhelyezésre 1-1 db „vigyázz 

gyerekek” közlekedési tábla 
Felkéri a polgármestert, hogy a TERRAquia Kft. (Becsák Péter okleveles építészmérnök 
és közlekedéstervező, Szekeres László közlekedéstervező) által készített 79/2013. 
tervszámú forgalomtechnikai tervet fentiek szerint dolgoztassa át. 
 
Határidő: 2015. évi októberi rendes testületi ülés 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 
Kistarcsa, 2015. augusztus 18. 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
Melléklet:    - 


