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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése előírja, hogy a 
közutak forgalmi rendjét – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet változása 
esetén, de legalább ötévenként – felül kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell. 
 
A Képviselő-testület a törvényi előírásnak megfelelően a 265/2011. (VI. 30.) Kt. 
határozatával rendelte el a belterületi helyi közutak forgalmi rendjének 
felülvizsgálatát, melyet annak elkészülte után a 99/2012. (III. 29.) Kt. határozatával 
fogadott el. Az önkormányzat újabb megrendelésére a korábbi tanulmányt is készítő 
Ócsai István közlekedési menedzser, igazságügyi közlekedési és műszaki szakértő az 
ismételt felülvizsgálatot elvégezte, megállapításait a mellékelt dokumentációban 
foglalta össze. 
 
A tanulmány II. számú melléklete tartalmazza a haladéktalan intézkedések 
felsorolását, amelyek végrehajtását a Városüzemeltetési Iroda négy részre osztva 
javasolja megvalósítani az alábbiak szerint: 
 
I. Növények gallyazása, kivágása 

1. Árnyas utca - garázs sorból való kihajtásnál a fák lombjai takarják az 
„Elsőbbségadás kötelező” és a „Gyermekek” veszélyt jelző táblát; a kanyarban, 
ahol az egyirányú forgalom kezdődik, a táblákat takarja a fák lombozata 

2. Árpád utca - Fűtőmű kereszteződésében a fa lombja takarja az „Elsőbbségadás 
kötelező” táblát 

3. Hunyadi tér nyugati oldal - parkoló mellett elhelyezett „Egyirányú forgalmi út” 
táblát, valamint a „Gyermekek” veszélyt jelző táblát a fa lombozata takarja. 

4. Perczel utca - Rákóczi utcai kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás 
kötelező” táblát a fa lombozata takarja 

5. Vörösmarty Mihály utca - Pannónia út kereszteződésben az „Elsőbbség adása 
kötelező” táblát a fa lombja takarja 

6. Zöldfa utca - Zrínyi utca kereszteződésben a bokrok lombozata miatt nem 
látható sem az „Elsőbbségadás kötelező”, sem a „Korlátozott sebességű övezet 
vége” tábla 

7. Zrínyi utca - Madách Imre utca kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás 
kötelező” táblát takarja a fa lombozata, továbbá a Teleki utca kereszteződésben 
a falomb takarja az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát és a forgalomirányító 
fényjelző készülék jelzéseit 

8. Erdősor utcáról a Katona József védett útra a kilátás lehetetlen (3-4 métert lehet 
látni), a fa lombja takarja a kilátást, így az elsőbbség megadása lehetetlen 

9. Ivanics Antal utca - Jókai utca kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás 
kötelező” tábla nem látszik 

10. Nyár utca - Báthori utca kereszteződésben a táblákat a fa lombjai takarják 
11. I. utca - Horvay utca kereszteződésénél fa lombozata erősen takarja az 

„Elsőbbségadás kötelező” táblát 
12. Balassi Bálint utca - Horvay utca kereszteződésénél a fa lombozata teljesen 

takarja az „Elsőbbségadás kötelező” táblát 
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13. Béke utca - Gábor Béla utca kereszteződésben a „Behajtani tilos” táblát a 
falomb takarja 

14. Fő utca - III. utca kereszteződés előtt (keleti oldalon) az „Elsőbbségadás 
kötelező” és a „Gyermekek” (84. ábra) táblákat a fa lombozata takarja 

15. Horvay János utca - Kórház utca kereszteződés előtt lévő „Elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtábla a fa lombozatától megfelelő távolságból nem látható 

16. Péczely László utca - Horvay utca kereszteződésénél a fa lombozata teljesen 
takarja az „Elsőbbségadás kötelező” táblát 

17. Szondi György utca az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát a fáktól nem látni 
18. Vak Bottyán utca - Radnóti utca kereszteződésben lévő „Elsőbbségadás 

kötelezőtáblát a fa lombozata takarja, nem észlelhető 
19. Gyöngyvirág körút - Rákóczi utca kereszteződésben (temető mellett) az „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” táblát a vadszőlő teljesen benőtte, a tábla nem látható 
20. Margaréta utca - Búzavirág utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” 

táblát a fa lombja takarja, nem észlelhető 
21. Gyöngyvirág körút – Muskátli és Orgona utca kereszteződésében az 

„Elsőbbségadás kötelező” táblát a fa lombja takarja, nem észlelhető 
22. Fasor utca - Tó utca kereszteződésben az „Elsőbbségadás kötelező” táblát a fa 

lombja takarja 
23. Hajnal utca - Kedves utca keresztezésében az „Elsőbbségadás kötelező” táblát a 

falomb takarja 
24. Hangulat utca - Tó utca kereszteződésben az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” 

táblát a fa lombja takarja  
25. Napsugár utca - Hableány utca kereszteződésénél a fa lombozat erősen takarja 

az „Elsőbbségadás kötelező” táblát 
 
II. Táblák áthelyezése, leszerelése 

1. Árnyas utca – parkolásra vonatkozó kiegészítő tábla leszerelése 
2. Dombó Pál utca – ki van téve a „Megállni tilos” és a „Várakozóhely” tábla, ami 

egymásnak ellentmond, az ellentmondást a táblák megfelelő áthelyezésével fel 
kell oldani 

3. Hunyadi tér keleti oldal – a hotel előtti „Kötelező haladási irány” táblát el kell 
távolítani, továbbá az utca közepe tájékán elhelyezett táblakombináció 
ellentmondásos a mögötte lévő kijelölt várakozó helyekkel, így a „Megállni 
tilos” táblát is el kell távolítani  

4. Juhász Gyula utca – Köztársaság utca kereszteződésében a táblák helyes 
sorrendbe tétele 

5. Petőfi utca - Erzsébet utca kereszteződésben a táblákat meg kell emelni (min. 
2,25 m.) és a láthatóság végett 3-4 méterrel hátrébb kell helyezni a második 
oszlopot 

6. Szent Gellért utca – Petőfi utca kereszteződésénél a táblák áthelyezése és 
megemelése 

7. Vörösmarty Mihály utca – Pannónia út kereszteződése: a táblák helyreigazítása 
8. Gagarin utca – Puskin tér kereszteződése: a táblákat be kell állítani 
9. Fürdő utca – információs tábla áthelyezése 
10. Kedves utca – a település végét jelző tábla áthelyezése 
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11. Fő utca – III. utca kereszteződése: az egyik „Gyermekek” táblát el kell 
távolítani 

12. Árpád utca és a 61. sz. út kereszteződésben kétféle tábla található. Ezt a 
kettősséget fel kell oldani, így a baloldali „Gyalog- és kerékpárút” táblát meg 
kell szüntetni. 

 
III. Táblák cseréje, pótlása 

1. Ady utca – Széchenyi utca kereszteződése: a „Jobbra kanyarodni tilos!”, illetve 
a „Balra kanyarodni tilos!” tábla pótlása, az utcában több helyen van elhelyezve 
a kereszteződéseknél, vegyesen, keverve a „Kötelező haladási irány” és az 
„Egyirányú forgalmi út” tábla, amelyek fektetve vannak felszerelve, így 
cserélni kell őket 

2. Ady utca – Madách Imre utca kereszteződése: kiegészítő tábla pótlása 
3. Árpád utca – Pannónia út kereszteződése: kiegészítő tábla pótlása 
4. Dombó Pál utca: táblák cseréje és pótlása 
5. Dr. Sáfár László utca: „Lakó- Pihenő övezet” tábla pótlása 
6. Erzsébet utca – Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében tábla elhelyezése 
7. Kórház utca – Bajcsy Zsilinszky utca kereszteződése: tábla cseréje 
8. Gyár utcával szemben a BOREALIS telephelyről való kihajtáshoz el kell 

helyezni egy „Elsőbbségadás kötelező” táblát 
9. Pannónia út 611 sz. út kereszteződésében kiegészítő tábla pótlása 
10. Petőfi – Erzsébet utca kereszteződésében kiegészítő tábla pótlása 
11. Szent István tér – Pannónia út kereszteződése: kiegészítő tábla pótlása 
12. Szepesi utca: „Elsőbbségadás kötelező” tábla cseréje 
13. Vörösmarty Mihály utca – Köztársaság utca kereszteződése: kiegészítő tábla 

pótlása 
14. Dózsa György utca - Kinizsi Pál utca és a Toldi Miklós kereszteződésben mind 

a két irányból hiányzik a „Jobbra kanyarodni tilos!”, illetve a „Balra kanyarodni 
tilos!” tábla, amelyeket pótolni kell 

15. Báthori utcában két helyen a „Kötelező haladási irány” táblák nem 
megfelelőek, amelyeket cserélni kell, fekvő és jobbra mutató „Egyirányú 
forgalmi út” táblára 

16. Fő utca – I. utca kereszteződése: kiegészítő tábla pótlása 
17. Borsos Miklós utca – Köztársaság utca kereszteződésében a kiegészítő táblát 

cserélni kell 
18. Béke utca – Gábor Béla utca kereszteződésben mind a két irányból hiányzik a 

„Jobbra kanyarodni tilos!”, illetve a „Balra kanyarodni tilos!” tábla, amelyeket 
pótolni kell 

19. Munkás tér az egyirányú forgalmi út elejéről hiányzik a tábla, amelyet pótolni 
kell 

20. Péczely László utca: a „Zsákutca” táblát pótolni kell 
21. Radnóti utca – Kórház utca kereszteződésében a kiegészítő tábla cseréje 
22. Vadász utca – VII. utca kereszteződésben hiányzik az „Elsőbbségadás 

kötelező” tábla, amelyet pótolni kell 
23. Gagarin utca – Szent Vendel utca kereszteződésében a „STOP” tábla cseréje 

„Elsőbbségadás kötelező” táblára 
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24. Az „Interat Zrt.” és az „SK csavar” között a kijáratánál a 61. sz. útra történő 
kihajtáshoz az „Elsőbbségadás kötelező” tábla hiányzik, amelyet pótolni kell 

25. Napsugár utca – Hableány utca kereszteződésénél hiányzik a „Kötelező 
haladási irány” egyenesen és jobbra (19. ábra) tábla, amelyet pótolni kell 

26. Tó utca - Kernen tér kereszteződésben a „Kötelező haladási irány” tábla nem 
megfelelő és alacsony (1,25 m.), a táblát le kell cserélni „Egyirányú forgalmi 
út” táblára és a szabványos magasságra (min. 1,5 m) meg kell emelni (az 
oszlopot ki kell cserélni) 

 
IV. Útburkolati jelek felújítása, pótlása 

1. Juhász utca kereszteződésben a „Kötelező megállás helyét jelző vonal” kopott, 
felújítása szükséges 

2. Szent Gellért utca: a „Kötelező megállás helyét jelző vonal” hiányzik, felfestése 
szükséges 

3. Vörösmarty Mihály utca – Köztársaság utca: a „Kötelező megállás helyét jelző 
vonal” kopott, felújítása szükséges 

4. Dózsa György utca – Baross és Berzsenyi Dániel utca kereszteződésében a 
„Kötelező megállás helyét jelző vonal” felfestése, illetve újrafestése 

5. Borsos Mihály utca – Köztársaság utca kereszteződésében a „Megállás helyét 
jelző vonal” kopott, újrafestése szükséges 

6. Árvácska utca – Hóvirág utca kereszteződésében a „Kötelező megállás helyét 
jelző vonal” hiányzik, pótolni kell  

7. Gyöngyvirág körút – Rákóczi utca és Tulipán utca kereszteződésében a 
„Kötelező megállás helyét jelző vonal” kopott, felújítása szükséges 

8. Csendes utca – Tó utca kereszteződésben a „Kötelező megállás helyét jelző 
vonal” hiányzik, pótolni kell  

9. Hangulat utca – Tó utca kereszteződésében „Kötelező megállás helyét jelző 
vonal” hiányzik, pótolni kell  

10. Gyalog- és kerékpárút Szabadság utca – Pannónia út – Árpád utca szakaszán a 
hiányzó „Kerékpáros nyom” jelek, „Gyalogosátkelőhely” jel és további 
útburkolati jelek felújítsa  

 
Az I. és II. számú halmazba tartozó feladatok nem igényelnek megrendelést és 
anyagbeszerzést, így azok végrehajtása rövidebb időn belül kivitelezhető. 
 
A III. halmazba tartozó feladatokhoz szükséges a megjelölt táblák megrendelése, 
illetve azok felszerelése. Az árajánlatok kérése után állapítható meg, hogy szükséges-e 
beszerzési eljárás lefolytatása, illetve, hogy az mennyi időt vesz igénybe. 
 
A városban jelenleg is folyik az útburkolati jelek festése, amely a héten fejeződik be. E 
munkálatok elvégzése nagyobb szervezést igényel és évente egy alkalommal kerül 
megrendelésre szerződéses keretek között. A szerződés lehetőséget biztosít pótmunka 
elvégzésére, annak megtérítése esetén, így a IV. halmazba tartozó útburkolati jelek 
felújítása, pótlása végrehajtható a most zajló festésekkel együtt. 
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Javaslom továbbá, hogy a felülvizsgálat azon részét, amely nem a haladéktalan 
intézkedést igénylő feladatok felsorolását tartalmazó II. mellékletébe tartozik, 
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tárgyalja 
meg, az abban szereplő javaslatokat és feladatokat vizsgálja meg, majd határozzon 
meg egy ütemezést az elkövetkező 5 évre.   
 
Kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák az alábbi határozati javaslatot. 
 

Határozati javaslat 
a belterületi közutak forgalmi rendje felülvizsgálatának elfogadásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belterületi helyi 

közutak forgalmi rendjének az Ócsai István igazságügyi közlekedési és műszaki 
szakértő által készített 2019. évi felülvizsgálatát elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület – az Önkormányzat anyagi lehetőségeit szem előtt tartva – az 

alábbi ütemezéssel rendeli el a felülvizsgálati anyagban szereplő, haladéktalan 
intézkedést igénylő feladatok elvégzésére vonatkozó javaslatok megvalósítását az 
előterjesztésben felvázolt bontás szerint: 

- az I. és II. halmazba tartozó feladatok végrehajtásának határideje: 2019. október 
31., 

- a III. halmazba tartozó feladtok végrehajtásának határideje: 2019. december 31., 
- a IV. halmazba tartozó feladatok végrehajtásának határideje: 2019. szeptember 

15. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot a felülvizsgálati 
anyagban a forgalmi rend megváltoztatásával kapcsolatban tett javaslatok 
megvalósíthatóságának vizsgálatára, az elvégzendő intézkedések meghatározására 
és végrehajtásának 5 éven belüli ütemezésére. 

 
Határid ő:  2019. október 31. – a beláthatóságot veszélyeztető növényzet eltávolítása, 

táblák áthelyezése, leszerelése, illetve a 3. pont szerinti döntés 
meghozatala 
2019. december 31. – új táblák megrendelése és azok felszerelése 
2019. szeptember 15. – útburkolati jelek festésének megrendelése 

Felelős: Polgármester, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
 
          Szabó Loránd 

polgármester 
 
 


