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Az Iskola utca forgalmi
rendjével kapcsolatos lakossági1N3/6 kezdeményezés

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Táigvalás nzoda: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki osztály

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Iskola utcai lakosok az előterjesztéshez mellékelt levélben fordultak Önkormányzatunkboz,
amelyben kérik az átmenő forgalom kitiltását az utcából.

Az átmenő forgalom kitiltása nyilvánvalóan a bölcsődébe érkező forgalmat tenné lehetetlenné, hiszen
a parkoló az utcában van, Így a Rákóczi utcára való visszahajtás szinte megoldhatatlan feladat lenne.

Az utca „Lakó-pihenő övezetté” való nyilvánításával kapcsolatban idézzük a vonatkozó jogszabályt:

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/19 75. L 1) KPM-BM együttes rendelet
Közlekedés lakó-pihenő’ övezetben

39/A. (1) Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet
vége ‘jelzőtáhláig ici jeclá’ területre — csak ci kö vet kezű járművek hajthatizak he:

a) kerékpár,
b) az alt lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a szeméh gépkocsi kivételével a

legfdjehh 3500 k megcngedett legnagiohh oztoi;?cgii epko ‘i ci hueg’zallíío epcu nin
motorkerékpár. ci motoros tricikli éx ezekhez kapcsolt pótkocst segéchnotoros kerékpár állati erovel
vont jármű év kézikocsi. ci kommunális szemét szállítására szolgáló jármű. továbbá ci: oda
árus:áUítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnavhh össztömegű tehergépkocsi,

c) (íz ott lakók és oda köhözők köhöztetését végző tehergépkocxi,
cl) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő— és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsoh pótkocsi.

az Út— és közmű építésére vagy fénntw’tásárci. köziisztasági, rendvédehni, betegszállítási.
kozegecwgugi i feladat illetőleg pmtcn g-t ujto— e’ Áezh ito zo1gcilcn dlatcncu ci ‘zolgalo jcu nin lici
czfdadata ellátása érdekében elkerülhetetlen,

ci inozgáskorlátozott személy által vezetett vagy ciz ot szállító jánnű és annak vezetője.
(2,) A lakó-pihenő övezetben járművel lefWjehh 20 km’óni sehességel szabad közlekedni.
(3) A lakó—pihenő övezetben ci vezetőnek fökozottan zgyelnie kell ci ‚jalo,,osok (különösen ci

gyermekek,) és a kcrékpárosok biztonságára. Ha az Úton járda nincs,

a,) ci gyalogosok az ii/al teljes szélességében hcisználhatják, ci járművek forgalmát azonban
szükségtelenül nem akadálvozhaák,

b,)jánnűvel várakozni csak (íz erre kijelölt területen szabad.
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behajthatnának.

A teherszállító járművek utcába történő, célforgalom nélküli behajtására vonatkozó felvetést nem
értjük. szerintünk nem is Jellemző. A sebességcsökkentő útburkolati küszöb, méghozzá 3 db
véleményünk szerint nagyobb zavaró hatást keltene, és költsége is mintegy 500.000,- Ft, amely nem
áll rendelkezésre Jelenleg a költségvetésben.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati Javaslat elfogadására!

Határozati lavaslat:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Iskola utca
forgalmi rendjét nem változtatja meg.

Határidő:

Felelős:

intézkedésre azomal

Balázs László bizottsági elnök

Békés, 2018. szeptember2l

Balázs László s.k.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Mivel a bölcsőde parkolóJa is az utcában van. így az intézményt felkeresök továbbra is nyugodtan
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Izsó Gábor Polgármester Úr részére

Tárgy: fekvőrendőr, átmenő forgalom kitiltása Illetve lakó pihenő övezet tábla elhelyezési
kérelem az Iskola utcában

Tisztelt Polgármester Ur!

Az Iskola utcai lakosok nevében fordulunk Önhöz a kővetkező problémával.

Az utcánkban nagyon nagy az átmenő forgalom, mindenki siet és sajnos ebben a szűk utcában arra
sincs lehetőség, hagy az ember az autójával félre tudjon állni.

A lakosok úgy gondolják, hogy az utca egyirányúsítása nem oldaná meg a problémát.

Az utcánk elején egy bölcsőde található. A reggeli órákban fokozott a baleseNeszély, a bölcsődét
nem jelzi Semmi.

Több gyermekes család lakik az Iskola utcában. Akik hétköznapjait veszélyezteti a nagy átmenő
forgalom. Gyakorlatból tudhatja mindenki, hogy a sebesség korlátozást senki nem tartja tiszteletben.

Sajnos emiatt a felnőtteknek is gyakran problémát okoz, például a gépjármű udvarról, garázsból
történő kihajtás esetében.

Nem látjuk értelmét annak, hogy ebben a kis szűk utcában mit keresnek teherszállító járművek,
amelyek nagyban hozzájárulnak az aszfalt minőségromlásához az aszfalt és az utca sem alkalmas a
teherforgalom bonyolításához.

A lakók nevében kérjük az átmenő forgalom kizárását, illetve három fekvőrendőr és esetlegesen
lakó pihenő övezet tábla elhelyezését.

Tisztelettel az iskola utca lakói
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