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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 

a Képviselő - testület 2017. augusztus 16- án tartandó rendkívüli ülésére  

Kiskunhalason a Fecske és a Csiga utca forgalmi rendjének átalakítása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalason a fent nevezett két utcában jelenleg egyirányú forgalmi rend van érvényben, mely 

szerint a Hunyadi utca irányából lehet a Sáros utca irányába közlekedni. 

Az utca lakói keresték meg a körzet képviselőjét azzal a problémával, hogy az ott élők az utcákban 

történő közlekedésükkel a nyugalmukat nagymértékben zavarják. 

Sokszor késő éjszaka nagyhangú autókkal közlekednek, túráztatják azok motorjait és ezzel 

lehetetlenné teszik a pihenésüket. 

Kérésüket megfogalmazták, mely szerint szeretnék, ha az utcájukba csak az hajthatna be, aki ott lakik, 

vagy ott van dolga, és azok, akik csak átmenő forgalomra használnák, azok ki lennének tiltva. 

A jelenlegi állapotot figyelembe véve javasoljuk, hogy a Fecske utca Hunyadi utca kereszteződésében, 

valamint a Sáros utcán, a Fecske és a Csiga utcák kereszteződésében egy-egy ,,Mindkét irányból 

behajtani tilos” táblák kerüljenek kihelyezésre, azzal a kiegészítő táblákkal, hogy ,,Kivéve 

célforgalom”.Így az utcákba csak azok hajthatnának be, akik ott laknak és azok, akik hozzájuk 

érkeznek. 

Ezzel reményeink szerint a nagy átmenő forgalom által keltett zajhatások meg fognak szűnni. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a Fecske 

utcára a Hunyadi utca kereszteződésében, valamint a Sáros utcán, a Fecske és a Csiga 

utcákra egy-egy ,,Mindkét irányból behajtani tilos” alatta ,,Kivéve célforgalom” táblák 

kihelyezésével az új forgalmi rend bevezetéséhez hozzájárulását adja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére,  

valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Meggyesi József közútkezelő 

Határozatról értesül:   Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója Bem u. 1 .fsz. 15. 

Meggyesi József közútkezelő 

Kiskunhalas, 2017. augusztus 9. 

 

 Fülöp Róbert polgármester távollétében: 

       Farkas Dániel alpolgármester s.k. 

 


