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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testülethez
A Kossuth Lajos – Kinizsi – Ifjúság utcák kereszteződésében
gyalogos átkelőhely kialakításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. augusztus 25-én megtartott testületi ülés „Egyebek” napirendi pontjában Sipos Ibolya
képviselő asszony ismételten felvetette a Kossuth – Kinizsi – Ifjúság utcák kereszteződésében
történő biztonságos gyalogos közlekedés kérdéskörét.
Mint ismeretes, a TÁI Kossuth utcai feladat-ellátási helyéről osztályok kerültek áthelyezésre
az Ifjúság úti intézménybe, ennek megfelelően várhatóan nőni fog a fent említett csomópont
gyalogos forgalma.
Az esetleges balesetek elkerülése érdekében az említett ülésen az a javaslat hangzott el, hogy
határozattal a Képviselő-testület keresse meg a Magyar Közút Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatóságának illetékeseit, hogy milyen feltételek mellett alakítható ki gyalogos
átkelőhely a kérdéses kereszteződésben.
A mellékelt forgalomtechnikai tervről megállapítható, hogy téves volt az Építési Iroda
információja arra vonatkozóan, hogy a 36-os főút építési engedélye nem kezeli az említett
csomópont keresztirányú gyalogos forgalmát.
A terv alapján kijelenthető, hogy az önkormányzati kezdeményezés a gyalogos átkelőhely
kialakítására összhangban van az érvényes engedéllyel és tervdokumentációval, annak
megvalósítása a kiviteli terv és szükséges pénzösszeg rendelkezésre állása esetén
kivitelezhető.
Egyúttal tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a fenti kereszteződésre az alábbiakat
tartalmazza a korábban elkészített engedélyezési tervdokumentáció:
„A Kossuth – Ifjúság – Kinizsi utak csomópontja
A 2004. 06. 30-án a csomópontban végrehajtott forgalomszámlálási adatok alapján a
csomópont átépítése és jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetése tűnt célszerűnek.
Mivel az említett csomópont a Rajk László utcával kiegészülve – amennyiben a
kereszteződés jelzőlámpával lenne ellátva – 5 fázisú csomópontnak minősül, a
megnövekvő közbenső idők és a többlet fázisidő miatt a főúton torlódás várható, míg ha a
kereszteződés 4 fázisú, akkor a forgalom zavartalanul átvezethető.

Ezért szükséges lenne a Rajk László u. – Kinizsi és Krúdy utca közötti szakaszát a Krúdy
u. irányába – egyirányusításával 4 fázisú csomópontot kialakítani.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével
szíveskedjen a Kossuth Lajos – Kinizsi – Ifjúság utcák kereszteződésében gyalogos
átkelőhely kialakításáról – a határozat-tervezet szerint – döntést hozni.

Tiszavasvári, 2011. szeptember 8.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/2011. (IX.15.) Kt. számú
határozata
A Kossuth Lajos – Kinizsi – Ifjúság utcák kereszteződésében
gyalogos átkelőhely kialakításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1) Megállapítja, hogy osztályok áthelyezése miatt a Tiszavasvári Általános Iskola Ifjúság úti
feladat-ellátási helyének gyermek létszáma megnövekedett.
2) Az ebből eredő, a Kossuth Lajos – Kinizsi – Ifjúság utcák kereszteződését érintő nagyobb
gyalogos forgalom és az esetleges balesetek megelőzése érdekében kezdeményezi a fenti
csomópontban gyalogos átkelőhely kialakítását, a 36-os számú főút építési engedélyével
összhangban.
3) Felkéri a polgármestert, hogy a
-

testületi határozatot küldje meg az útkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazgatósága részére és folytasson tárgyalásokat a gyalogos
átkelőhely kialakításának feltételeivel kapcsolatosan,

-

megtett intézkedésekről és a Magyar Közút válaszáról tájékoztassa a Képviselőtestületet.
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