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Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 

A város forgalmi rendjével kapcsolatban az alábbi két javaslat érkezett: 

1. A Baky utca egyirányú forgalmi rendjének feloldása. 

 A Baky utcában több mint 10 évvel ezelőtt egyirányú forgalmi rendet vezetett be a Képviselő-

testület az Ady utca felől az óvoda irányába. Indokolása a rossz burkolat, mely a gépjárművezetők 

figyelmét a forgalomról eltereli, valamint a rendőrség javaslata, mely az Ady utcára kihajtó kerékpáros 

balesetek megelőzését célozta. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 303/2007. (IX. 27.) 

számú határozatával kétirányú forgalmi rendet vezetett be, 

mert időközben az utca új aszfaltszőnyeget kapott, illetve a 

tiltás ellenére a kerékpárosok ugyanúgy kihajtottak az Ady 

utcára. A rendőrség támogatta a kétirányú forgalmi rendet. Az 

utca lakói 2008-ban kérték a döntés felülvizsgálatát. 

Kérelmüket azzal indokolják, hogy a kérdéses útszakasz túl 

keskeny, nem alkalmas a kétirányú közlekedésre, ráadásul a 

Penny Marketnek és a RUTEX Kft-nek árut, anyagot szállító 

teherautók, és autóbuszok is haladnak itt keresztül, amelyek 

nem férnek el egymás mellett, rongálják az úttest széleit. A Baky utcai lakóközösség szerint az utcában 

található óvoda is a jóval átláthatóbb egyirányú forgalmi rend 

visszaállítását igazolja. Békés Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 351/2008. (VIII. 28.) számú határozatában 

a Baky utcának az Ady utca és az óvoda közti szakaszáról a 

3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 

gépjárműveket kitiltotta. 2011. szeptemberében ismét téma 

volt az egyirányúsítás, viszont a Pénzügyi Bizottság 164/2011. 

(IX. 28.) sz. határozatával nem változtatott forgalmi rendet, a 

tömbházaknál lévő sövények viszont vissza lettek vágva.  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 121/2015. (IV. 27.) 

számú határozatában arról döntött, hogy a Baky utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról az érintettek 

megkérdezését követő bizottsági ülésen dönt.  

 Levélben megkerestük a Bizottság javaslatára az utca által érintett lakótömböket, az óvodát és a 

Fontexet. A postázás napjáig az 1. melléklet szerinti észrevételek érkeztek. 

2. Rendőrség Fábián u. sebességkorlátozás 

A Rendőrség a 2. melléklet szerinti javaslattal élt önkormányzatunk felé. A kérés szakmailag 

támogatható, 12 db komplett jelzőtábla igénye merül fel, melynek költsége bruttó 190 eFt, mely az ez évi 

költségvetésből megoldható. 

 



3. Kodály utca fekvőrendőr 

A sebességcsökkentő útburkolati elemek felépítésének módjára nincs szabvány, az ugratót a 

KRESZ sem definiálja. Mindössze lakó-, pihenőövezeteknél említik, illetve „egyenetlen úttest”-tábla 

meghatározásánál utalnak rá, hogy „az Út a megelőző útszakaszhoz képest lényegesen rosszabb 

állapotban van, vagy az úttesten sebességcsökkentő bordákat (küszöböket) alakítottak ki”. A Közlekedési 

Minisztérium 1984-es rendelete megengedi a forgalomcsillapító küszöbök, köznyelven a fekvőrendőrök 

telepítését. A szövegből viszont kimaradt a fekvőrendőr méretére, dőlésszögére, anyagára vonatkozó 

előírás. Sebességfüggő ajánlások ugyan találhatók benne, de ezeket az építők nem kötelesek betartani. 

Egyetlen kritérium, hogy a fekvőrendőr felhajtó oldalán szabványos csíkozást kell felfesteni. A Magyar 

Útügyi Társaság 1998-ban tervezési útmutatóban tette közzé a fekvőrendőrök méreteire vonatkozó 

javaslatokat. Ezek szerint p1. 30 km/órás sebességkorlátozás és trapéz szelvény esetén a rámpa hossza 1,0 

m és magassága 10 cm, a szintemelésnek pedig 5-15 méter hosszúnak kell lennie. A kör keresztmetszetű 

küszöböt 16 m-es sugárral, 10 cm-es magassággal kell kialakítani. A fekvőrendőrök egymástól való 

távolsága 40-60 m legyen. A kerékpárosok számára az út két oldalán 75-75 cm-es szabadon hagyott sávot 

kell biztosítani. A sebességhatár értéke személygépkocsira vonatkozik, ezért ezeken a területeken a 

tehergépkocsik (buszok) forgalmát csak célforgalomban szabad engedélyezni, vagy rendszeres, de nem 

gyakori közlekedésük esetén alternatív (azonos sebességgel járható) sebességcsökkentő elemek 

kiépítéséről kell gondoskodni. Az elfogadhatónak tekinthető járműdinamikai jellemzők a következők: 

a. a gépjármű kerekei nem válhatnak el az út burkolatától, 

b. a függőleges lengésgyorsulás járművezető ülése mellett mért értéke nem haladhatja meg az 5 

m/s2 értéket, 

c. a dinamikus tengelyterhelés növekedése nem haladhatja meg a statikus tengelyterhelés 

kétszeresét, a méretezési 

sebességgel történő áthaladás 

esetén. 

Az előírások szerinti 

kivitelezés költsége kb. 400 

eFt/db. A nem megfelelő 

kialakítású fekvőrendőrök 

személyi sérülést 

okozhatnak, a 

gépjárművekben pedig 

anyagi károkat, mely miatt 

az út kezelője teljes 

felelősséggel tartozik. 

 A döntés 

meghozatalához mindenképpen javasoljuk figyelembe venni, hogy a sebességcsökkentő útburkolati 

küszöbök kialakítása az ez évi költségvetésbe semmiképpen nem fér bele. 

4. Szarvasi u. 2 mögötti utca forgalmi rendje 

A Szarvasi u. 2. sz. társasház közös képviselője a 3. melléklet szerinti kérelemmel fordult ismételten 

Önkormányzatunkhoz. 

 A szóban forgó egyirányú 

forgalmú útszakasz a körforgalom, 

illetve a Békési Szilvapálinka Centrum 

építésével felújításra került. A pályázati 

támogatással megvalósult Békés-

Murony kerékpárút I. üteme is érinti ezt 

a közterületet. Az átmenő forgalom a 

körforgalom kialakítása, és a felújítás 

következtében természetesen 

megnőhetett, és ezzel a por és a 

füstterhelés is. 



A lakosok által követelt 1. pontja szerint, tehát, ha parkoló kerülne kialakításra a jelzett területen, 

álláspontunk szerint a zajterhelés –„a gépjárművek, motorok nagy sebességgel haladnak át az úton”- nem 

fog jelentősen csökkenni. A parkolóként való használat balesetveszélyt jelenthet, hiszen csak tolatva 

lehetne kijutni mind az Ady, mind a Szarvasi útra. 

A tulajdonosi közösség „követelésének” 2. pontjában leírt „minimum 3 db forgalomlassító buktató 

felszerelése és 5 km/óra maximálisan megengedett sebességgel való haladás tábla kihelyezése” nem 

teljesíthető, hiszen a forgalomlassító útburkolati küszöb minimális hosszúsága 7 m és egymástól való 

távolsága 40-60 méter, vagyis fizikailag nem fér el az egész 50 m-es útszakaszon. 

 A lakóközösség követelésével kapcsolatban megkerestük a Pálinkacentrumot, a rendőrséget és a 

Magyar Közút illetékeseit is, mely válaszok a 4. mellékletben találhatóak. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az ügyben állást 

foglalni. 

A határozat a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottak alapján kerül megfogalmazásra. 

 

Békés, 2015. augusztus 12. 

 

 

 Balázs László sk. 
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