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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 
2021. augusztus 26-án tartandó rendkívüli ülésére 

Kiskunhalas, Kisfaludy utcában fekvőrendőr létesítése tárgyában 

Tisztelt Bizottság! 

Kiskunhalason a Kisfaludy utca képviseletében az egyik lakó kérelemmel fordult 
Önkormányzatunkhoz, hogy az utcában fekvőrendőrök kerüljenek kihelyezésre. 

Kérelmét azzal indokolta, hogy sok autós a Kárpát utcai közlekedési jelzőlámpákat 
kikerülendően behajt az utcába és nagy sebességgel közlekedve áthajt rajta, holott az egész 
utca és a kapcsolódó utcák lakó-pihenő övezetbe tartoznak. 

Ezen szabálytalankodók kiszűrése rendőrségi feladat, ám a gyorshajtók tettenérése csak 
sebesség ellenőrzéssel valósulhatna meg, melynek alkalmazása korlátozottan áll 
rendelkezésre. 

Ezért a lassú közlekedés kikényszerítésére más eszköz nem áll rendelkezésre, mint az, hogy 
fizikai akadály létesítésével (fekvőrendőr) az erre közlekedők kénytelenek a sebességüket 
csökkenteni. 

Szóbeli megállapodás született az önkormányzat és az utca lakói között arról, hogy 
amennyiben a 3 db fekvőrendőr létesítési költségének a felét a lakók vállalják és az 
önkormányzat számlájára befizetik, úgy az önkormányzat megrendeli a fekvőrendőrök 
kiépítését.  

Az, hogy az utcában a fekvőrendőrök pontosan hol legyenek kiépítve, erre az önkormányzat 
közlekedési mérnök tervező ajánlását fogja figyelembe venni, és ennek alapján lesznek a 
helyszínek kijelölve. 

Reményeink szerint ezzel hozzájárulunk, hogy a Kisfaludy utcában autóval közlekedő 
állampolgárok betartják az előírt 20km/ó sebességhatárt, valamint kisebb zajterhelésnek 
teszik ki az utcában lakókat. 

Kérem a Bizottságot, hogy a fent nevezett fekvőrendőrök kihelyezéséhez és a 
lakóközösséggel kötendő pénzügyi megállapodáshoz átruházott hatáskörében a tulajdonosi 
hozzájárulását szíveskedjen megadni.  

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklet 2.2.21. pontjában biztosított jogkörében eljárva, 
Kiskunhalason a Kisfaludy utcában 3 db fekvőrendőr létesítéséhez és a 
lakóközösséggel kötendő pénzügyi megállapodás megkötéséhez - melyben 50-50 %-
ban vállalják a felek az építés költségeit - a tulajdonosi hozzájárulását megadja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
ezzel kapcsolatos megállapodást, minden szükséges dokumentumot és esetleges 
módosításokat aláírja. 

Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Meggyesi József közútkezelő 
Értesül: Meggyesi József közútkezelő általa: kérelmező 

Kiskunhalas, 2021. augusztus 17. 
      Fülöp Róbert s.k. 


