
SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködő köztisztviselő: 

Városfejlesztési Iroda 

A határozati javaslat elfogadásához 

minősített többség szükséges! 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

forgalomszabályozási, közúti fejlesztési kérdésekre vonatkozó javaslatok tárgyában 
 (Készült: a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 2017. augusztus 28-i rendkívüli ülésére) 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

Vezetői összefoglaló: 

 

A 2017. augusztus 28-i rendkívüli bizottsági ülésre az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt 

Bizottság elé: 
 

1. A Szentendre Földút programban lévő utcákban a munkák befejezése utáni súlykorlátozás 

bevezetése az utak védelme érdekében. 

2. Sebességcsökkentő forgalomterelő korlátok kihelyezése a Tómellék utcába. 

 

 

Pénzügyi információk: 
 

A forgalmi változtatások bevezetésének várható teljes bruttó összege 576.000 Ft, mely a közutak, 

közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés keretének terhére 

biztosítandó. 

 

 

Részletes kifejtés: 

 

 

1. A Szentendre Földút programban lévő utcákban a munkák befejezése utáni súlykorlátozás bevezetése 

az utak védelme érdekében 
 

Meglévő állapot:  

Az Önkormányzat a meglévő földúthálózatból 13 utat felújítás keretében pormentesített, azaz szilárd burkolattal 

lát el, amely többségében mart aszfaltot jelent. 

 

2017. júliusi ülésén a T. Bizottság nem támogatta a súlykorlátozás bevezetését, azonban az útjaink védelme 

érdekében javasolt továbbra is a súlykorlátozás bevezetése.  

 

Probléma:  

A szilárd burkolat a korábbi földutas profil változásával forgalomnövekedést is generál az utcákban. A nehéz 

tehergépjármű forgalom káros hatása ellen védve az új pályaszerkezetet, valamennyi útra súlykorlátozás 

bevezetése indokolt. 

 

Javaslat: 

Kerüljön bevezetésre az idei földutak programban szereplő utcákban (Pásztor u., Jobbágy u., Klapka Gy. u., 

Orgona u., Üstökös u., Puskin u., Szamóca u., Muflon u., Galóca u., Vanília u., Akácfa u., Horgony u., Sellő u.) 

7,5 tonna súlykorlátozás, a szükséges táblázások történjenek meg, a kivéve engedéllyel kiegészítő táblákkal 

együtt. 

 

 

Várható költségek: táblák + oszlopok: bruttó 500.000 Ft. 

 

 



2. Sebességcsökkentő forgalomterelő korlátok kihelyezése a Tómellék utcába: 

 

Meglévő állapot:  

A Tómellék utcában nagy sebességgel haladnak el a gépjárművek.   

 

Probléma:  

A gépjárművek sebessége jelentősen meghaladja a megengedett 50 km/h-t. A lakók kérésére javasolt, hogy 

kerüljön kihelyezésre a János utcaihoz hasonló - forgalomterelő korlát az utcába. 

 

 
 

Illusztráció 

 

Javaslat:  

Kerüljön kihelyezésre 2 darab – a János utcaihoz hasonló - forgalomterelő korlát az utcába. A pontos helyszínt 

az útügyi mérnökkel szükséges a helyszínen egyeztetni. 

 

 

Várható költségek: 2 db forgalomterelő korlát összesen kb. bruttó 76.000 Ft. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el! 

 

 

 

 



I. Határozati javaslat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati 

rendelet 3/a. sz. mellékletében, a bizottságra átruházott hatáskörök 11. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, 

hogy: 
 

1. kerüljön bevezetésre a 2017. évi földutak programban szereplő utcákban (Pásztor u., Jobbágy u., 

Klapka Gy. u., Orgona u., Üstökös u., Puskin u., Szamóca u., Muflon u., Galóca u., Vanília u., Akácfa 

u., Horgony u., Sellő u.)  7,5 tonna súlykorlátozás, a szükséges táblázások történjenek meg, a kivéve 

engedéllyel kiegészítő táblákkal együtt. 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat végrehajtására a közutak, 

közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés keretének terhére. 

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió, útügyi mérnök 

 

 

II. Határozati javaslat 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottsága 

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016 (IX.13.) önkormányzati 

rendelet 3/a. sz. mellékletében, a bizottságra átruházott hatáskörök 11. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, 

hogy: 
 

1. kerüljön kihelyezésre a Tómellék utcába, az útügyi mérnök által megjelölt helyszínre 2 db – a János 

utcaihoz hasonló – forgalomterelő korlát. 

2. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat végrehajtására a közutak, 

közterületek és hidak üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés keretének terhére. 

 

Felelős: városfejlesztési alpolgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

A végrehajtásáért közvetlenül felelős: VSZN Zrt. Közterület-fenntartási divízió, útügyi mérnök 

 

Szentendre, 2017. augusztus 24. 

 

                        dr. Török Balázs 

    városfejlesztési alpolgármester 

 

 

Az előterjesztés és a határozati javaslatok törvényességi szempontból megfelelőek. 

 

 

               dr. Gerendás Gábor 

                              jegyző 

 

A közszolgáltatási szerződés keretének, illetve a költségvetés terhére fedezhetőek a kiadások. 

 

Szentendre, 2017. augusztus 24. 

 

                                                                                                                                         Kéri Mihály 

                                                                                                                                                  gazdasági vezető 

Előkészítette: 

 

 

dr. Weszner Judit 

irodavezető 


