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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 23-i ÜLÉSÉRE 

 

 

Az előterjesztés tárgya:  Forgalmi rend változás 

 

 
A napirend előterjesztője:   Hohn Krisztina polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016. február 24. napján tartott közmeghallgatás alkalmával lakossági észrevétel érkezett 

Mánfa község forgalmi rendjére vonatkozóan. A panasz alapján felülvizsgáltuk a helyi közúti 

közlekedés rendjét, melynek keretében bejárást tartottunk dr. Vaskó Ernővel a Komlói Közös 

Önkormányzati hivatal címzetes főjegyzőjével és egyeztettünk a rendőrséggel is.  

 

A vizsgálat során arra a közös álláspontra jutottunk, hogy a biztonságos közúti közlekedés 

érdekében két utca – Szőlő utca és Óvoda utca – egyirányúsítása, és a teljes településre 

vonatkozóan a 40 km/h sebességkorlátozás indokolt. Az Óvoda utca egyirányúsítását a Fábián 

Béla utca felől az Árpád utca irányába, míg a Szőlő utca meghatározott szakaszának 

egyirányúsítása az Árpád utca irányából a Fábián Béla utca irányába javasolt. A hivatkozott 

útszakaszokat az 1. sz. mellékeltként csatolt térkép kiemelten jelöli, feltüntetve az 

egyirányúsítás irányát. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése kimondja, hogy: 

„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. A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető 

helyzet megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy 

a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.” 

 

Az egyirányúsítással érintett közutak – Szőlő utca és Óvoda utca – kezelője Mánfa Község 

Önkormányzat, azonban mindkét önkormányzati út állami útba csatlakozik, ezért a döntést 

megelőzően, megkerestük a közút kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t a változásokhoz 

hozzájáruló nyilatkozat megkérésének érdekében.  

 

Mánfa közigazgatási területére vonatkozó 40 km/h sebességkorlátozást a településen való 

közlekedés, és a településen két irányban is átfutó, nagy forgalmú főút melletti gyalogos 

közlekedés problémája, továbbá a buszmegállók előnytelen fekvése is indokolják. Emellett a 

sok szűk, egymásba csatlakozó kis utcán a „jobbkéz szabály” szerinti közlekedést nem tartjuk 
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megfelelően biztonságosnak. Mindezekre tekintettel kezdeményeztük a települést jelző tábla 

melletti sebességkorlátozó tábla kihelyezését a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél,, mert ezt a 

döntést kizárólag egyetértésben, közösen lehet meghozni a közút kezelőknek, hiszen e 

forgalmi rend változás állami és önkormányzati közutat egyaránt érintene. 

 

Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. válaszlevele, 

melyben kifejtik, hogy a település teljes területére vonatkozó 40 km/h sebességkorlátozást 

nem támogatják, azonban a Szőlő utca és Óvoda utca egyirányúsításával kapcsolatban nincs 

ellenvetésük. Az egyirányúsítás megvalósításához szükséges táblák kihelyezéséhez forrás 

előre láthatóan 500.000,- Ft szükséges, melyet a 2017. évi költségvetés terhére biztosíthat a 

Tisztelt Képviselő-testület.  

 

A település teljes területére vonatkozó 40 km/h sebességkorlátozás a Fábián Béla utcán 

történő közlekedés problémáját is megoldotta volna, így azonban az utca forgalmi rendjét a 

becsatlakozó utcák miatt csak több közúti jelzőtábla kihelyezésével lehetne kezelni. A 

kihelyezendő jelzőtáblák száma miatt ez a forgalmi rend szabályozás jelentős költséggel 

járna, melyre a 2017. évi költségvetés nem biztosít fedezetet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a forgalmi rend változás tárgyú előterjesztést 

tárgyalja meg és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról! 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

 

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Forgalmi rend változás” 

tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület mint az önkormányzati tulajdonú közút kezelője egyirányúsítja 

a Szőlő utcát és az Óvoda utcát az 1. sz. mellékletként csatolt térképen jelölten.  

 

2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott forgalmi rend változás 

végrehajtásához forrást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. 

 

3. Felhatalmazza a polgármester, hogy a közúti jelzőtáblák kihelyezése iránt 

intézkedjen.  

 

4. Utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott forgalmi rend változás 

végrehajtásához szükséges forrást a 2017. évi költségvetésben szerepeltesse. 

 

 

Felelős:           Hohn Krisztina polgármester 

             dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

Határidő:       értelem szerint 

   

Komló, 2017. február 15. 
         

          Hohn Krisztina 

            polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 


