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Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető, Műszaki Osztály

Tisztelt Bizottság!

Az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság 131/2022. (X. 25.) sz. határozatában
felkérte a Pénzügyi ás Városfejlesztési Bizottságot, hogy az alábbi balesetveszélyes helyekre
vonatkozó j avaslatokat vizsgálja meg:

1 . Cseresznye és Szent Pál sor utcák kereszteződésének beláthatósága kerüljön
felülvizsgálatra.

2. Vág utcáról a Kőrösi Csoma Sándor utcára való kiforduláskor a díszcserjék, bokrok

miatt nem lehet látni az úton közlekedőket, nagyon veszélyes kifordulni

3. Malom utca és a Teleky utca kereszteződésénél STOP tábla kihelyezése és STOP

vonal felfestése szükséges
4. Malom utca és Petőfi utca kereszteződésénél csak sárga jelzésnél a belső sávnál

megvizsgálni a jelzőtáblák kihelyezését, mert van fő útvonal vége, állj, elsőbbség adás
kötelező tábla, mégis kihajtanak a védett útra. Forgalomirányító lámpa alá elhelyezni

egy táblát
5. Arany János utca Szarvasi utca kereszteződésénél bővítést kellene elvégezni, mert szűk

a kanyarodáskor a hely
6. Arany János utca, Csabai út, Báthory út kereszteződése is veszélyes, mert a jobb kéz

szabályt nem biztos, hogy mindenki ismeri. Egy figyelmeztető tábla nem ártana

7. Szarvasi utcán a Bajza utcai gyalogátkelőnél a záróvonal festése indokolt lenne

8. Szarvasi utca és Csabai út kereszteződésénél a Szarvasi utcán a jármű forgalom elől

elzárt terület a parkoló autók miatt lett felfestve. Indokolt annak megszüntetése és

legalább egy gépkocsi parkolóhelyet felszabadítani a Szarvasi utcán egyenesen tovább

haladóknak. A Bajza utcai iskola megnövelte a Szarvasi utcán a közlekedők számát.

9. A Szarvasi utca és Kossuth utca kereszteződésében a balra kanyarodási és jobbra

kanyarodási sávok kialakítása gyorsítaná a forgalmat. Nem húzódik a felezővonalhoz
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szorosan a balra kanyarodójármű és így ajobbra kanyarodást akadályozza. Reggel 7:30

és 8:30 között közlekedési dugók alakulnak ki, ami 15:00 és 16:30 kor megismétlődik.

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság javaslataira az alábbi szakmai

állásfoglalást tesszük:

1 . A Szent Pál sor utca Malomasszonykert utca felőli torkolata egy vállalkozó által
kiszélesítésre került, így nagyobb járművek is le tudnak hajtani. Az elindulási és
közeledési látótávolság az utcafronti épület miatt nem áll rendelkezésre, de az út szélénél

megállva gond nélküli kikanyarodás, áthaladás lehetséges. A Cseresznye utca felőli
torkolatnál hasonló a helyzet, melyet nehezít a kerékpárút elhelyezkedése is. A
csúcsforgalmi időszakokban a kölcsönös udvariasságra szükség van. Megoldás csak
ingatlan vásárlásokkal lehetséges, de arrajelenleg nincs forrás.

2. Nem tapasztalunk cserjéket, bokrokat, amelyek akadályoznák a kilátást.

3. A kereszteződés jól belátható, nem indokolt az „Allj ! Elsőbbségadás kötelező!”
jelzőtábla kihelyezése.

4. Az útkereszteződés forgalomtechnikája megfelelő, a jelzőlámpa alá pedig nem

helyezhető ki tábla.
5. Sajnos valóban szűk az út keresztmetszete, ezzel pedig nem tudunk mit tenni.
6. Ha valaki nem ismeri a KRESZ szabályait, akkor nem tudjuk milyen figyelmeztető

táblára történtjavaslat, amely alapján megismerhető ajobbkéz szabály.
7. A záróvonal felfestését nem értjük, hogy miért indokolt.
8. A szóban forgó parkolóhely a Rendőrség kérésére lett megszüntetve, hogy a SPAR felől

érkezőjárművek a Csabai útra való kanyarodáskor a szembejövő forgalmat észlelhessék.

9. Járműosztályozót kialakítani nem javaslunk, mert a szélső sávban a balra való látást

korlátozza a mellette lévő jármű és balesetveszélyes lenne.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi

határozati j avaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megvizsgálta az Ügyrendi, Lakásügyi és

Közrendvédelmi Bizottság javaslatait, és a Műszaki Osztály által megfogalmazott

szakmai javaslatokat jóváhagyja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2022. november 25.

Csibor Géza s.k.
bizottsági elnök


