KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefon: (28)- 507-132

„Nyílt ülésen tárgyalandó”

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. február 27-i ülésére

Tárgy: Döntés Kistarcsa Város forgalmi rendjének módosításáról
Érintett bizottság:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 111/2018. (V. 30.) sz. határozatával fogadta el Kistarcsa Város forgalmi
rendjének 2018. évi módosítását, melyet a lakossági panaszok figyelembevételével és a
közlekedési mérnök javaslatára változtatott meg. 2018. november 30. napján átadásra került
az Ifjúság tér. Az átadás óta eltelt idő alatt a kialakított forgalmi renddel kapcsolatban
felmerültek változtatási igények, valamint érkeztek egyéb forgalmi rend módosításra irányuló
lakossági kérelmek.
A Közlekedési és Közbiztonsági Munkacsoport a forgalmi rend változtatásával kapcsolatban
beérkezett észrevételeket, javaslatokat 2019. január 30-i ülésén megvitatta, mely alapján az
alábbi módosítási javaslatokat teszem:
1. Ifjúság téren keresztül futó út egyirányúsított részén sétálóutca kialakítása
Indoklás: Mivel a tanév befejezésével jelentősen csökken az átmenő forgalom javasolt
az Ifjúság tér egyirányúsított részén sétálóutca kialakítása (melléklet 1.b pontja).
2. Ifjúság tér alsó parkolójába való behajtás engedélyezése az Ifjúság tér felső
részéről történő megközelítés esetén
Indoklás: Az Ifjúság tér alsó parkolójába a jelenlegi forgalmi rend szerint csak a
Széchenyi utca felől lehet behajtani. Azért, hogy az uszodába érkezők, de már a fenti
parkolóban parkolóhelyet nem találók könnyebben megközelítsék az alsó parkolót,
javasolt az Ifjúság téren az alsó parkolóba való behajtás engedélyezése (melléklet 1.c
pontja).

3. Időkorlátos parkolási rend bevezetése az Ifjúság téren, a Simándy József
Általános Iskola Széchenyi utcai bejáratánál lévő parkolóban, valamint a
Csigaház előtti téren
Indoklás: Azért, hogy a megjelölt parkolókban megszüntessük a parkolók P+R
parkolóként való használatát javasolt időkorlátos parkoló zónák kialakítása
(melléklet 1.d pontja).
4. Mikszáth Kálmán utca egyirányúsítása
Indoklás: A zsófialigeti részen már több utca egyirányúsítása megtörtént. Ezt a
koncepciót követve, valamint figyelembe véve, az ott lakók kérését javasolt a Mikszáth
Kálmán utca egyirányúsítása az Árpád vezér utca felől a Móra Ferenc utca irányába
azzal a kikötéssel, hogy az utca új forgalmi rendje a következő 3 évben nem
változtatható meg lakossági kérelemre (melléklet 3. pontja).
5. A Széchenyi utca – Rigómező utca – Aulich Lajos utca. – Kossuth Lajos utca
kereszteződés biztonságosabbá tétele
Indoklás: A sokak által panaszolt kereszteződés jelenlegi forgalmi rendje nem elég
biztonságos. Az Aulich Lajos utcából érkezők nagy sebességgel hajtanak a
kereszteződésbe akadályozva ezzel a Széchenyi utcáról az Aulich Lajos vagy a
Rigómező utcákba kanyarodók szabad haladását, és a KRESZ szabályait figyelmen
kívül hagyva nem adnak elsőbbséget a főútról lekanyarodók részére. Javasolt az
Aulich Lajos utca elején STOP tábla, alatta „útkanyarulat alsóbbrendű
útcsatlakozással” kiegészítő tábla, Rigómező utca végénél lévő „elsőbbségadás
kötelező” tábla alá „útkanyarulat alsóbbrendű útcsatlakozással” kiegészítő tábla
kihelyezése (melléklet 4. pontja).
6. A helyi buszjárat útvonalának módosítása a hatóság jóváhagyását követően
Indoklás: Igény merült fel arra, hogy reggel, az iskolába érkező diákokat a Széchenyi
utcáról érkező járat az Ifjúság teret megkerülve, az iskola előtt megállva szállítsa,
majd az alsó parkolónál, a Takarékszövetkezetnél is álljon meg. A forgalmi rend
változáshoz a közlekedési hatóság jóváhagyása szükséges, így arra csak a
későbbiekben kerülhet sor.
A megváltozott forgalmi rend bevezetéséhez szükséges eszközök (közlekedési táblák, „tárcsás
óra”) beszerzési díja a 2019. évi költségvetésvetésben tervezésre került.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa Város
kezelésében lévő helyi utak forgalmi rendjét az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az Ifjúság téren keresztül futó út egyirányúsított részén időszakosan sétálóutca
kerül kialakításra. Az útszakasz a tanévzáró után 1 héttel kerül lezárásra és a
tanévnyitó előtt 1 héttel kerül megnyitásra.
2. Az Ifjúság tér alsó parkolójába való behajtás engedélyezett az Ifjúság tér felső
részéről történő megközelítés esetén is. A szabályozás 2019. március 1-én lép
hatályba.
3. Időkorlátos parkolási rend kerül bevezetésre az Ifjúság téren, a Simándy József
Általános Iskola Széchenyi utcai bejáratánál lévő parkolóban, valamint a Csigaház
előtti téren. Az időkorlát munkanapokon 6:00 – 18:00 óra között van érvényben,
folyamatos 3 órás várakozást tesz lehetővé (türelmi idő: 10 perc), ezt követően a
parkolóhelyet el kell hagyni. A parkolás megkezdését papír „tárcsás órán” kell
jelezni. Az Önkormányzat 1000 db papír órát térítésmentesen bocsát a lakosság
rendelkezésére a Közterület-felügyeleten keresztül. Az időkorlátos parkolóhelyeket
közúti jelzőtáblák jelzik. A szabályozás 2019. május 1-jétől lép hatályba, a hatályba
lépéstől számított első 2 hét türelmi időnek számít, mely időintervallum alatt
figyelmeztetés kerül alkalmazásra.
4. A Mikszáth Kálmán utca egyirányúsításra kerül az Árpád vezér utca felől a Móra
Ferenc utca irányába. A szabályozás 2019. április 1-én lép hatályba.
5. A Széchenyi utca – Rigómező utca – Aulich Lajos utca – Kossuth Lajos utca
kereszteződésben az Aulich Lajos utcán az Elsőbbség adás kötelező tábla helyett
STOP tábla kerül kihelyezése, alatta „útkanyarulat alsóbbrendű útcsatlakozással”
kiegészítő táblával. A Rigómező utcán a meglévő közlekedési tábla alá
„útkanyarulat alsóbbrendű útcsatlakozással” kiegészítő tábla kerül kihelyezésre. A
szabályozás 2019. április 1-én lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat szerinti forgalmi rend
változásokhoz szükséges jelzőtáblák kihelyezéséről, illetve levételéről, valamint a
szükséges eszközök beszerzéséről a határozatban jelzett módosítások hatályba lépéséig
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a határozatban jelzett időpontok szerint
Solymosi Sándor polgármester

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Kistarcsa, 2019. február 15.

Solymosi Sándor
polgármester

