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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A SZISZI Vendéglátó Kft. a mellékelt levelében kéri a Képviselő-testületet, hogy a Lejtő, Árpád
és Hétház utcák forgalmi rendjének 2015. évi felülvizsgálata során az utcák forgalmi
rendjének változatlanul hagyásáról hozott döntését az Árpád és a Lejtő utcák vonatkozásában
vizsgálja felül.
A 2015. évi forgalmi rend felülvizsgálatot megelőzően a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (a
felülvizsgálattal érintett utcákhoz csatlakozó állami tulajdonú közút kezelője) és a Fonyódi
Rendőrkapitánysággal is folytattunk egyeztetést. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a javaslattal
kapcsolatban akkor telefonon azt közölte, hogy a javasolt változtatások ellen nincs kifogása.
A rendőrség az álláspontját e-mailben is megküldte, melyet az előterjesztéshez mellékelek.
A SZISZI Vendéglátó Kft. felülvizsgálati kérelme csak az Árpád és a Lejtő utcák forgalmi
rendjére vonatkozik, levelében a Hétház u. forgalmi rendjének felülvizsgálatát nem kérte.
A SZISZI Kft. ügyvezetője kérelmét telefonon szóban kiegészítette azzal, hogy számára
megfelelő lenne az is, ha az Árpád és Lejtő utcák forgalmi rendje csak a nyári iskolai tanítási
szünet időtartamára, a június 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakra változna.
A forgalmi rend változtatására vonatkozó javaslat:
A Lejtő utcában
egyirányú forgalom kerüljön bevezetésre, a forgalom iránya: az Árpád utca felől a Gaál
Gaszton utca felé. A Lejtő utcában az forgalom iránya szerinti jobb oldalon a megállást és
várakozást a járművek számára lehetővé kell tenni. (jelenleg „megállni tilos” tábla van
elhelyezve)
Az Árpád utcában
Egyirányú forgalmat kell bevezetni a Lejtő utca és a Templom utca közötti szakaszon.
Dönteni kell arról is, hogy a javasolt egyirányúsítás az állandó legyen-e, vagy az iskolai
tanítási időszakban kétirányú közlekedést kell lehetővé tenni.
A Templom és a A Hétház utcában
A forgalmi rend változatlanul hagyását javasolom.
Az előterjesztéshez mellékelem a SZISZI Kft. tavalyi kérelmét és a Rendőrkapitányság tavaly
kiadott vonatkozó szakvéleményét is.
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Határozati javaslat
Balatonboglár Város Önkormányzata az Árpád, Hétház, Templom és Lejtő utcák
forgalmi rendjének felülvizsgálatával kapcsolatos 217/2015.(VI.30.) KT számú
határozata szerinti döntését az Árpád és a Lejtő utcák vonatkozásában az alábbiak
szerint módosítja:
1.) A Lejtő utcában
egyirányú forgalmi rendet vezet be úgy, hogy a forgalom az Árpád utca felől a Gaál
Gaszton utca felé történhet. A Lejtő utcában az forgalom iránya szerinti jobb oldalon a
megállást és várakozást a járművek számára lehetővé kell tenni.
2.) Az Árpád utcában
Egyirányú forgalmat alakít ki a Lejtő utca és a Templom utca közötti szakaszon úgy, hogy a
forgalom iránya a délről északi irányba történik (A Templom utca irányába)
3.) Az új forgalmi rendet
a) állandó jelleggel vezeti be
b) Az új forgalmi rendet csak évente június 15-től augusztus 31-ig tartó időszakra vezeti
be, az év további időszakában utcák teljes hosszában kétirányú forgalom történhet.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt (a helyi közutak kezelőjét), hogy az új forgalmi rendnek
megfelelő forgalmi jelzőtáblák elhelyezéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

jegyző
2016. június 15.
Gáspár László
referens
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