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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A képviselő-testület korábban több alkalommal foglalkozott az Árpád ás Lejtő utcák forgalmi
rendjével. (Az utcák forgalmi rendjének legutóbbi felülvizsgálatára 2016.VI.28-án került sor,
amikor a Képviselő-testület változatlanul hagyta a korábbi forgalmi rendet.)
A legutóbbi felülvizsgálat óta eltelt idő alatt újra felmerült az igény a Lejtő és Árpád utcák
forgalmi rendjének megváltoztatására az alábbiak szerint:
A Lejtő utcában
Az út teljes hosszában (a Március 15-tér és a Kilátó utca közötti szakaszon) kerüljön
megtiltásra a járművek közlekedése mindkét irányban. Az úton csak a gyalogosok
közlekedhessenek.
Ennek indoka, hogy a Lejtő utca szélessége a kétirányú közlekedésre nem megfelelő. Emiatt
az úton gyakorta alakulnak ki közlekedési dugók. Ugyanakkor az utcában a gyalogos forgalom
is jelentős. A gyalogosok rendelkezésére álló járda viszont keskeny. A gyalogosok számához
viszonyítva nem elegendő. a kialakult helyzet megoldását jelentheti a járművek kitiltása és az
út teljes szélességében való átengedése a gyalogos forgalom számára.
Az Árpád utcában
Az út nyugati oldalán az út szélén és a padkán való megállást meg kell tiltani az út teljes
hosszában, azaz a Templom utca és a Szabadság u. – Zrínyi u. – Attila u. –Árpád u.
kereszteződés közötti szakaszon.
Az út mindkét oldalán parkoló járművek miatt az úton gyakran alakulnak ki forgalmi dugók,
mely a parkolásnak az út nyugati oldalán való tiltásával kezelhető.
A kieső parkolási lehetőség pótlására az előző évben az Árpád utcában elbontott lakóépület
helyén kialakított terület, valamint a Sziszi Kft. által az Árpád utcában létesített parkoló
megfelelő.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Úttörvény) 34. §. (2)
bekezdése a közutak forgalmi rendjének szabályozására vonatkozóan az alábbiakat
tartalmazza.
„A közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút kezelője alakítja
ki. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása
esetén, de legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges,
módosítania kell.”
Az Úttörvény 33 §. (1) c) pontja szerint: helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat,
vagy a fenntartásra, a fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított
költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a helyi önkormányzat 100%os részesedéssel rendelkezik.
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.)
KM rendelet (a továbbiakban: KM rendelet)szerint az utak forgalmát úgy kell szabályozni (a
forgalmi rendet úgy kell kialakítani), hogy a közlekedés résztvevői biztonságosan, gyorsan és
zavartalanul közlekedhessenek.
A KM rendelet szerint:
megállási, illetve várakozási tilalmat olyan helyen kell elrendelni, ahol a részben, vagy teljes
egészében a úttesten megálló (várakozó) jármű a forgalomban jelentős fennakadást okozna.
Megállási vagy várakozási tilalom elrendelésénél figyelmet kell fordítani a tilalom alá eső
terület közelében lévő várakozási lehetőségekre.
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Járművek (egyes járműfajták) behajtásának tilalmát abban az esetben lehet elrendelni, ha azt
a forgalom biztonsága vagy egységesítése, a környezet védelme, az út állapotának megóvása
indokolja.
A tervezett forgalmi rend változtatás bevezetése előtt javasolom beszerezni a közlekedési
hatóság és a rendőrség szakmai véleményét is.
Határozati javaslat
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani kívánja az
Árpád és Lejtő utcák forgalmi rendjét az alábbiak szerint:
A Lejtő utcában
a járműforgalmat mindkét irányban megtiltja a Március 15-e tér és a Kilátó utcák
közötti szakaszon, ahol az utat teljes szélességében a gyalogos közlekedés számára
biztosítja
Az Árpád utcában
az út nyugati oldalán az út jobbszélén és a padkán megtiltja a járművek számára a
várakozást az út teljes hosszában, azaz a Templom utca és a Szabadság u. – Zrínyi
u. – Attila u. –Árpád u. kereszteződés közötti szakaszon.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tervezett forgalmi rend változás előtt a
közlekedési hatóság és a rendőrség szakmai véleményét szerezze be. A
szakhatóságok egyetértése esetén az új forgalmi rendnek megfelelő forgalmi
jelzőtáblák elhelyezéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

jegyző
2017.április 30.

Balatonboglár, 2017. március 17.
Gáspár László
referens
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