
Tárgy: Kiskunhalas, Kalap utca egyirányúsítása 

29/2021. (III.4.) 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 veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi 

határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását megadja 

Kiskunhalason a Kalap utca forgalmi rendjének módosításához a József Attila utcától a 

Szent György térig egyirányú forgalmi rendűvé alakításához úgy, hogy az egyirányú 

forgalommal szemben a kerékpárral közlekedők behajthatnak. 

2. Felkérem a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére, valamint a Halasi Városgazda 

Zrt.-t a táblák kihelyezésére.  

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

testületnek. 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalason a Kalap utca lakói kérelemmel fordultak Önkormányzatunkhoz, hogy 

városunkban a Kalap utca József Attila utca és a Szent György tér közötti szakaszának forgalmi 

rendjét alakítsuk át egyirányú forgalmi rendűvé. 

Kérelmüket azzal indokolták, hogy az utca keskenysége miatt a kétirányú forgalom 

balesetveszélyes. 

Az egyirányúsítás a József Attila utcától a Szent György tér irányába valósulna meg úgy, hogy 

az egyirányú forgalommal szemben a kerékpárral közlekedők behajthatnának. 

Reményeink szerint ezzel hozzájárulunk, hogy a Kalap utca forgalma biztonságosabbá válik. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 

Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 

szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 

 

Kiskunhalas, 2021. március 4. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

 


