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16/2020. (IV. 22.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul, a Kiskunhalas Botond utca forgalmi 

rendjének módosításához, a Jókai utcától a Zrínyi utcáig egyirányú forgalmi rendűvé 

alakításához. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzé-

sére, valamint a Halasi Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére.  

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Kiskunhalason található Jókai – Botond utca kereszteződése, amely az utcák vonalvezetése 
miatt a Botond utcáról történő kihajtás esetén a korlátozott beláthatóság miatt balesetveszélyes, 
ezen oknál fogva korábban több baleset történt ezen a helyszínen. 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) 

KM rendelet (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 közúti közlekedésről szóló 1988. évi. I. törvény (továbbiakban: Úttörvény) 34. § (2) bekez-

dése szerint a közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút keze-

lője alakítja ki. 

A KM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az utak forgalmának szabályozása, valamint a köz-

úti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása az út kezelőjének a feladata.  

Az Úttörvény 33.§ (1) bekezdése alapján az út kezelője a helyi önkormányzat. 

Az egyirányúsítás a Jókai utcától az 53-as főút irányába valósul meg a Zrínyi utcáig a Botond 

utcában működő fitneszterem nagy forgalmára tekintettel. 

A fent említett forgalmirend változtatása azért szükséges, hogy a Botond utca forgalmának 

nagy mértékű korlátozása nélkül, a Jókai – Botond utcák kereszteződésének a forgalma bizton-

ságosabbá váljon, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

 

Kiskunhalas, 2020. április 22. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


