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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. 

2. A Hőzső utca egyirányú forgalmi rendjének feloldása. 

 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 289/2008. (VI. 26.) számú határozatában döntött a Hőzső 

utcának a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény melletti, utcákkal lehatárolható szakaszán egyirányú forgalmi rend 

kialakítása mellett északi irányban azzal, hogy a KRESZ által lehetővé tett egyirányú forgalommal szembeni 

haladást a kerékpáros forgalomnak biztosítja. Az iskolánál gyakori az úttest gyalogosok általi elfoglalása, mely 

indokolja a forgalom korlátozását. 

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. április 22. 
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