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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére 

 
Hiv. szám: 4793/2013. Tárgy: Javaslat az Árpád utca és az Arany János 

utca forgalmi rendjének megváltoztatására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Árpád utca Kossuth Lajos utca és a Vasút sor közötti szakaszán helyezkednek el közintézményeink 
- közúti forgalom tekintetében - legintenzívebben terhelt épületei. Az Árpád utca ezen szakaszán egyre 
gyakoribbak a balesetveszélyes közlekedési helyzetek, emiatt több lakossági bejelentés érkezett 
önkormányzatunkhoz a forgalmi állapot rendezésével kapcsolatban. 

 
Kiemelten balesetveszélyes csomópont az Árpád utca és a Vasút sor találkozása. Az említett 

kereszteződésben a gyalogosok – leginkább iskolás gyermekek (!) – kerülnek akár életveszélyes közlekedési 
szituációba a kétirányú gépkocsiforgalom okán. A szinte beláthatatlan csomópontban a gépjárművezetők 
rutinból közlekednek, és az egymásnak szemből, olykor erőteljes sebességgel érkező autósok nem tudnak 
elegendő figyelmet fordítani a kerékpáros és a gyalogos közlekedőkre. E tekintetben jelentős 
veszélyhelyzettel bír továbbá a Vasút sor és az Arany János utca találkozása is. Sajnálatos módon a kialakult 
elrendezés nem teszi lehetővé a szabványoknak megfelelő, biztonságos járda kialakítását. 

 
Kihangsúlyozottan az iskolások gyalogos és kerékpáros közlekedésére tekintettel javasoljuk a Tisztelt 

Képviselő-testületnek az érintett intézmények környezete forgalomi rendjének módosítását. 
 

A Ráckevei Rendőrkapitányság, illetve külső vélemények alapján célszerű a nevezett utcaszakasz és 
környezetének forgalmi rendjét felülvizsgálni. 

 
A forgalmi rend megváltoztatását az alábbiak szerint javasoljuk: 

Egyirányú forgalom meghatározása: 
• Árpád utca (Kossuth Lajos utca és a Vasút sor közötti szakasz) 

Közúti forgalom iránya: Kossuth Lajos utcától a Vasút sor irányába. 
• Arany J. utca (Kossuth Lajos utca és a Vasút sor közötti szakaszán) 

Közúti forgalom iránya: Vasút sortól a Kossuth Lajos utca irányába. 
• Vasút sor (Árpád utca és az Arany János utca közötti szakasz) 

Közúti forgalom iránya: Árpád utcától az Arany János utca irányába. 
 

A forgalmi rend megváltozás érinti a Rákóczi utca és a Kálvin köz forgalmát, valamint az Árpád utcai 
Járási Hivatal parkolóját. Javasoljuk a Rákóczi utca és az Árpád utca, valamint a Kálvin köz és az Arany J. 
utca kereszteződésekben kötelező haladási irányt jelző táblák elhelyezését.  
 

Javaslatunkban a kerékpárforgalom nem változna, melyet kiegészítő táblával szükséges jelezni. A 
forgalmi rend megváltozására figyelemfelhívó táblák kihelyezése is szükséges. 
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A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet szerint az alábbi táblák 
kerülnek kihelyezésre: 

• 14. § (1) A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák: 
z) „Behajtani tilos” (53. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az egyirányú forgalmú útra ebből az irányból 
behajtani tilos. 

 
 

• (15)91 Ha az (1) bekezdés a), b), n) és z) pontjában említett jelzőtábla alatt az 59/a. ábra szerinti 
kiegészítő táblán autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra van, a jelzőtáblával jelzett tilalom a 
menetrend szerint közlekedő autóbuszra és/vagy kerékpárra nem vonatkozik. 
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• 13. § (1) Az utasítást adó jelzőtáblák: 
a) „Kötelező haladási irány” (17-19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán 
lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban (irányok valamelyikében) kell továbbhaladni. A tábla 
alatt elhelyezett autóbuszt vagy kerékpárt és nyilat (nyilakat) mutató kiegészítő tábla (18/d. 
ábra) azt jelzi, hogy a menetrend szerint közlekedő autóbusz vagy a kerékpáros a jármű jelképét 
feltüntető kiegészítő táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban haladhat tovább. 

 
 

• 17. § (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: 
a) „Egyirányú forgalmi út” (104-105. ábra); 

 
 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33. § (1) bekezdés bb) pontja 
szerint az önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak tekintetében az út kezelője a helyi önkormányzat. A 
Kkt. 2013. január 1-je óta hatályos 46. § (1) bekezdés a) pontja sorolja fel azokat a Kkt-ben meghatározott 
közútkezelői feladat- és hatásköröket, amelyek a helyi önkormányzat képviselő-testületét illetik meg. A Kkt. 
e rendelkezése szerint a képviselő-testület gyakorolja többek között az alábbi feladat- és hatáskört. 

 
„34. § (2) A közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút kezelője alakítja ki. A 
forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább 
ötévenként a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítani kell. A közlekedési hatóság – 
a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében – kezdeményezheti a 
forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.” 

 
Ennek megfelelően kérem a döntésre határkörrel rendelkező Képviselő-testületet, hogy a forgalmi 

rendet szabályozó javaslatot hagyja jóvá, egyben adjon felhatalmazást a táblák beszerzésére és azok KRESZ-
szabályok szerinti kihelyezésére. 
 
A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket. 
 
Határozati javaslat: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdés, valamint a közúti 
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 13 § (1) bekezdés a) 
pontja, 14 § (1) bekezdés z) pontja, valamint 17 § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás 
alapján, Dunavarsány Város közigazgatási területén az önkormányzati fenntartású helyi 
közutak szakaszain a meglévő forgalomszabályozást módosítja az alábbiak szerint: 
Egyirányú forgalmi rend szabályozást határoz meg, 
• Árpád utca Kossuth Lajos utca és a Vasút sor közötti szakaszán 

Közúti forgalom iránya: Kossuth Lajos utcától a Vasút sor irányába. 
• Arany János utca Kossuth Lajos utca és a Vasút sor közötti szakaszán 
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Közúti forgalom iránya: Vasút sortól a Kossuth Lajos utca irányába. 
• Vasút sor Árpád utca és az Arany János utca közötti szakaszán 

Közúti forgalom iránya: Árpád utcától az Arany János utca irányába. 
A forgalmi rend szabályozásának módosítása 2013. december 1-én lép életbe. 

b) megbízza a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-t (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) a 
forgalomszabályozás módosításával kapcsolatos közúti jelzőtáblák beszerzésére és a KRESZ 
szabályai szerint történő kihelyezésére bruttó 400.000 Ft értékben. 

c) felhatalmazza a Polgármestert a megrendelés aláírására, valamint a további szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető 
 
Dunavarsány, 2013. november 5. 
 
 
 
 

dr. Békássy Szabolcs 
    bizottsági elnök 
 

 
 
 
Az előterjesztés törvényes:  

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző 
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