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Tárgy:  Forgalmi rend változása 2008. I. Sorszám: III/ 2. 
Elıkészítette: Gál András osztályvezetı 

Mőszaki Osztály 
Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. június 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város forgalmi rendjével kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság 2008. április 29-i ülésén 
az alábbi két javaslatot tárgyalta, melyhez lakossági aláírásokkal támogatott 3. pontban szereplı 
kérés érkezett: 
1. A Hızsı utcának a Fábián utcától a Farkas Gyula Közoktatási Intézményig terjedı szakaszán, 

különösen iskolai idıszakban rendkívül nagy a forgalom sőrősége. Az iskola részérıl javasolják, 
hogy az alábbi térképvázlaton jelzett szakaszon egyirányú közlekedést vezessen be az 
önkormányzat (költsége 75 eFt). A kérelem támogatandó. 

 

 
 

2. A Görbe utcai lakosok az utca keskenysége miatt kérik, hogy csak az ott lakók hajthassanak be a 
Petıfi utca felıl. Ezt a kérést nem támogatjuk, de az átmenı forgalmat csökkentheti a „Mindkét 
irányból behajtani tilos” tábla elhelyezése „Kivéve célforgalom” kiegészítı táblával (költsége 
55 eFt). 
A Hızsı utcai egyirányúsítást továbbra is támogatjuk, javasoljuk, hogy a novemberi 
testületi ülésen vizsgáljuk felül az addig szerzett tapasztalatok alapján.  
A Görbe utcai kérést nem támogatjuk. 

3. Forgalomcsökkentı útburkolati küszöb elhelyezését kérték a Kereszt utcai lakosok az újonnan 
aszfaltozott szakaszon.  A 2 db útburkolati küszöb bekerülési költsége a táblázással és 
felfestéssel 400 eFt. Ezt a költséget szakfeladat terhére nem tudjuk vállalni, plusz forrást 
szükséges megnevezni.  
Forrás biztosításával a kérelem támogatható. 
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Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete az alábbiak szerint változtatja meg a város forgalmi 
rendjét: 

a. A Hızsı utcának a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény melletti, utcákkal 
lehatárolható szakaszán egyirányú forgalmi rendet alakít ki északi irányban azzal, 
hogy a KRESZ által lehetıvé tett egyirányú forgalommal szembeni haladást a 
kerékpáros forgalomnak biztosítja. Fedezete az utak-hidak szakfeladat 
készletbeszerzési kerete. 

b. A Kereszt utca újonnan aszfaltozott szakaszán forgalomcsökkentı útburkolati 
küszöböket kell elhelyezni. Fedezete ……………… 

2. Békés Város Képviselı-testülete a Görbe utca forgalmi rendjét nem változtatja meg. 

 

Határid ı:  2008. július 31. 

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 
  Dr.Heinerné Dr.Kecskés Aranka jegyzı 
 
Békés, 2008. június 18. 
 
 
 
 
 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


