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A Pétery Károly utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdése értelmében a közút kezelőjének a forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén,
de legalább ötévenként - felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. Ugyanakkor a közút tulajdonosának, kezelőjének kötelessége és egyben felelőssége a folyamatos biztonságos közúti
közlekedés kialakítása, fenntartása, üzemeltetése.
A Pétery Károly út 4-6. szám alatt építendő társasházi parkolók építéséhez szükséges vázlatterveket
a lehetséges műszaki kialakításokkal a HÓD-2000 Kft megküldte Önkormányzatunknak.
A tervező az előterjesztés 1. számú mellékletben részletezettek szerint merőleges kialakítással a 7
db üzlethez 17 db parkolót tervezett közterületen. Ennek a kialakításnak előnye az üzletek előtt
építhető legnagyobb mennyiségű parkolószám. Hátrányként jelentkezik, hogy a parkolókba történő
be, illetve kihajtáshoz a gépjárműveknek mindkét forgalmi sávot igénybe kell venniük, mely a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetőségét növeli. Az egyeztetések során a parkolókba történő biztonságos be, illetve kiállás érdekében vizsgáltuk a párhuzamos, illetve a 45 fokos parkoló
kialakításának lehetőségeit is, mely műszakilag megvalósítható.
A műszaki előírások miatt az előterjesztés 2. számú mellékletben részletezetten párhuzamos parkoló
állásoknál 6 db parkoló fér el az épület előtt, a többi 11 db az épülettől egyre távolódóan, több helyszínen építhető meg.
A beruházó jelezte, hogy számára az útra merőleges kialakítású parkolók a kedvezőbbek. A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében kérte, hogy az Önkormányzat a Pétery Károly útra merőlegesen építendő parkolók megépítéséhez járuljon hozzá és egyben módosítsa a meglévő forgalmi rendet a Garibaldi út felől a Munkácsy útig terjedő szakasz egyirányúvá tételével.
A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a Pétery Károly úton a Garibaldi út felöl a
Munkácsy útig terjedő szakasz egyirányú forgalmi rendjének jóváhagyását.
Mezőtúr, 2021. június 16.
Herczeg Zsolt
polgármester
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Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2021.(VI.29.) képviselő-testületi határozata
A Pétery Károly utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdésére – az alábbi határozatot hozza:
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben rögzítettek alapján Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétery Károly úton a Garibaldi út felöl a Munkácsy
útig terjedő szakaszon a forgalmi rendet egyirányúra módosítja.
2. A forgalmi rend megváltozásához szükséges forgalomtechnikai eszközök beszerzése és kihelyeztetése a HÓD-2000 Kft. (1068 Budapest, Király utca 96. alagsor 1.) feladata, mely feltétele a használatba vételi engedély kiadásának.
Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Városüzemeltetési osztály
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
Szűcs Dániel alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály, Helyben
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben
HÓD-2000 Kft. (1068 Budapest, Király utca 96. alagsor 1.)

Mezőtúr, 2021. június 29.

Herceg Zsolt
polgármester
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