
Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. június 22. napján tartott ülésén 
13. napirendi pont 
 
Tárgy: „Fekvőrendőr” elhelyezésének kérelme a Sziget utcában  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Farkas Istvánné vámosszabadi lakos egy, a Sziget utcában kialakítandó „fekvőrendőr” ügyében 
kereste meg önkormányzatunkat.  
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Sziget utca helyi közút, tulajdonosa az önkormányzat, 
kezelője a jegyző. Az önkormányzat engedélye nélkül az utca forgalmát szabályozni tilos. A 
forgalomszabályozásnak meg kell felelnie az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletnek, és az ÚT 2-1.207 útügyi műszaki előírásnak.  
A 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet mellékletének III. fejezet 11.2 pontja alapján „A lakó-pihenő övezet 
és a korlátozott sebességű övezet bejáratát az úttest szintjének küszöbszerű megemelésével vagy 
más építési beavatkozással (például középszigetek, útszűkületek, optikai kapuk) lehet jelezni. Hasonló 
fizikai eszközök (sebességcsökkentő bordák, oszlopok, utcabútorok, elhúzások stb.) helyezhetők el az 
övezetek úttestén a járművek várakozására szolgáló útfelületek kijelölése, illetve a járműforgalom 
számára megengedett sebesség betartatása érdekében, azonban ezek az eszközök nem 
akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást. 

Forgalomcsillapító küszöb több fajtája ismert. Nagyobb forgalom esetén az épített kivitelezés 
indokolt. Amennyiben szegély is kiépítésre kerül az út szélén, ez már engedélyköteles. Előtte 
figyelmeztető táblát és esetleg sebességkorlátozó táblát célszerű elhelyezni.    

Mivel a Sziget utcában jelenleg nincs semmilyen sebességkorlátozás, ezért köztes megoldásként 
szóba jöhet a 30 km/órás sebességkorlátozó jelzőtáblák kihelyezése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslat alapján döntsön a Sziget utca 
forgalomcsillapításáról. 
Határozati javaslat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 
1. Helyt ad Farkas Istvánné kérelmének, és engedélyezi a Sziget utcában forgalomcsillapító küszöb 
(fekvőrendőr) elhelyezését.  A kivitelezésnek meg kell felelnie az utak forgalomszabályozásáról és a 
köz- úti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletnek, és az ÚT 2-1.207 útügyi 
műszaki előírásnak. A kivitelezés alatt a közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 
forgalomszabályozása ÚT 2-1.119 (04.05.12) útügyi műszaki előírásokat be kell tartani.   
 
2. Elutasítja Farkas Istvánné kérelmét  és nem engedélyezi a Sziget utcában forgalomcsillapító küszöb 
(fekvőrendőr) elhelyezését. 
 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő:  
 
 
 
Vámosszabadi, 2017.június  12. 

        Lizákné Vajda Lívia sk. 
             polgármester 
 


