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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2019. (I. 31.) Kt. 
határozatával támogatta a kétirányú forgalmi rend megváltoztatása, illetve az utcában 
való sebességkorlátozás bevezetése iránti lakossági igény felmérését a Báthori 
utcában, a lakossági bejelentésekre és a megnövekedett forgalomra tekintettel. 
 
A felmérés érdekében a Báthori utca minden házába aláírt és lepecsételt kérdőívet 
juttattunk el, amelyeket postai úton, személyesen és elektronikus úton 2019. február 
21. napjáig lehetett visszajuttatni a Városüzemeltetési Iroda részére. Az utcában 
megközelítőleg 50 ingatlan található, melyből 3-4 közismerten lakatlan. Az utcából a 
lakók 31 kérdőívet küldtek vissza. 
 
A kérőívek összesítése alapján a következő igények merültek fel: 
 
1. Az Ön véleménye szerint szükséges-e a forgalmi rend megváltoztatása a Báthori 
utcában, ha igen milyen formában? 
a) Báthori utcát a Bajcsy-Zsilinszky utca irányból kellene egyirányúsítani - 5 db 
b) Báthori utcát a Dózsa György utca irányból kellene egyirányúsítani - 18 db 
c) Báthori utcát nem szükséges egyirányúsítani - 8 db 
2. Szükséges-e a 30 km/h-s sebességkorlátozás: 
a) igen - 28 db 
b) nem - 3 db 
 
A forgalmi rend megváltoztatásának szükségessége és az adatok hitelessége érdekében 
az önkormányzat forgalomszámlálást végzett a Báthori utcában 2019. február 26. és 
2019. február 27. között a legforgalmasabb napszakokban.  
 
A számlálás eredménye a következők szerint alakult: 
- 07:00-09:00 közötti időszak 
78 db jármű hajtott keresztül, amelyből 70 db személygépkocsi, 6 db tehergépkocsi és 
2 db motorkerékpár volt 
- 14:00-16:30 közötti időszak 
41 db jármű hajtott keresztül, amelyből 37 db személygépkocsi, 2 db tehergépkocsi és 
2 db motorkerékpár volt 
 
A felmért adatok alapján a Báthori utca lakóinak jelentős többsége támogatja a 
sebességkorlátozás bevezetését, illetve az utca egyirányúsítását a Dózsa György utca 
irányából a Bajcsy-Zsilinszky utca irányába. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 34. § (1) bekezdése alapján a közutak forgalmi rendjét – a forgalmi 
körülmények vagy a baleseti helyzet változása esetén, de legalább ötévenként – a 
közút kezelőjének felül kell vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell. Az átfogó 
vizsgálat idén esedékes, amely keretében egyirányúsításra kerül a Báthori utca.  
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A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
a Báthori utcában való közlekedést befolyásoló intézkedések megtételéről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági igényfelmérés 
alapján egyetért az alábbi közlekedést befolyásoló intézkedések megtételéről a Báthori 
utcában: 

a) 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetése, 
b)  egyirányú közlekedési rend bevezetése az utcának a Pázmány Péter utca és a 

Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszán a Bajcsy-Zsilinszky utca irányába. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határid ő: 2019. április 30.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  
 Szabó Loránd 
 polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


