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ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Forgalmi rend változtatása 

 
 
 
A Kéthelyi Agro Kft. több alkalommal jelezte, hogy a Malom utcában parkoló tehergépjárművektől a 
mezőgazdasági erőgépekkel nem, vagy nehezen tudnak a saját telephelyükre behajtani. A parkoló 
tehergépjárművek a személyforgalmat is zavarják. A tehergépjárművek befogadására alkalmas parkoló 
a Vadásztanya előtt található.A probléma megoldására a Megállási tilalom  kivéve személygépkocsi 
kiegészítő-táblával ellátott jelzőtábla kihelyezését javaslom a Malom utca Balaton utca felőli oldalon 
és a Széchenyi utca kereszteződésben. A táblázási rend rajzi melléklete az előterjesztés melléklete. 
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §. (1) a. pontja kimondja, a helyi közút kezelője 
a helyi önkormányzat képviselőtestülete. 
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. §. (2) pontja:A közút forgalmi rendjét - ha 
jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet - a 
forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább 
ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A 
közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet 
megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a 
közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kéthely, 2017. május 19. 
        ………………………………..  
         Molnár Balázs 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 



 
Határozat javaslat: 
 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta forgalmi rend 
változtatással kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hatáskörében eljárva a forgalmi 
rendet oly módon változtatja meg, hogy a rajzi mellékleten szereplő jelzőtáblákat a 1/1975. (II. 
5.) KPM-BM együttes rendelet ( továbbiakban: Rend.) előírásainak megfelelően kihelyezi, ezzel 
szabályozza a megállási tilalmat. 
 
Kihelyezendő táblák: 

- Megállni tilos kiegészítő táblával (Rend. 60. ábra)   2 db  
 Kiegészítő táblával: Kivéve Szgk. 

 
Felelős:   Molnár Balázs polgármester 
Közreműködik:  Fata István vezető főtanácsos 
Határidő:  2017. 

 


