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Tisztelt Bizottság!
1.
Szekszárd, Bor utcai lakos azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Bizottsághoz, hogy a Bor utca
forgalmi rendjét vizsgálja meg.
A kérelmező a Bor utca egyirányú részén lakik az Eszterbauer borászat és a kertészethez
bevezető út közötti szakaszon, a kertészet és az egyirányú utca kereszteződésétől a város
felé található hegy felőli szurdikban. A kérelmező a város felől érkezve a négy sávos úton tud
csak balra kanyarodni az Eszterbauer borászat felé, amit nagyon veszélyesnek és
balesetveszélyesnek ítél meg. Emellett, ha északi irányból kívánja megközelíteni az
ingatlanát, akkor azt csak jelentős kerülővel teheti meg. A leírtak miatt kéri, hogy a
kertészetnél a négysávos úton lévő balra kanyarodó sávot használva közelíthesse meg az
ingatlanát. Ahhoz, hogy biztonságosan meg tudja közelíteni az ingatlanát, meg kell fordítani
az egyirányúsítást és minden táblát át kell helyezni, vagy az is megoldás lehet, ha az
egyirányú forgalmat jelző táblát csak a kérelmező otthonához vezető első szurdik feljárót
követően helyezi ki az önkormányzat, azt megelőzően biztosítva ezzel a kétirányú forgalmat.
2.
Szekszárd, Hermann Ottó utca 4-6. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Tisztelt
Bizottsághoz, hogy a Hermann Ottó utca forgalmi rendjét vizsgálja meg.
Az Újfalussy utca felől érkezve a Hermann Ottó utcában található egy útkanyarulat, amelyből
a Hermann Ottó utca 4-6. számú épület közelíthető meg, illetve a Hermann Ottó utca 8-12.
számú épület mögötti útra lehet ráhajtani, majd ezután a járda mellett végig gépjárművek
parkolnak, ahol az útburkolat annyira beszűkül, hogy csak egy gépjármű fér el.
A Hermann Ottó utca 4-6. számú épület bejárója és a Hermann Ottó utca 8-12. számú épület
bejárója közötti szakaszon található egy várakozni tilos tábla. A kérelmező ezen a szakaszon
várakozott és a rendőrség megbírságolta. Kérelmező kéri a tábla megszűntetését, mert nincs
elegendő parkoló a környéken, és azért áll oda, mert már nincs máshol fizikailag hely az autó
várakozására.
Az Igazgatóság véleménye szerint a Hermann Ottó utcában ez az egyetlen hely, ahol két
jármű el tudja egymást engedni, és ez miatt indokolt a tábla megtartása. A környék
beépítettsége miatt, csak jelentős költségekkel lehetne plusz parkolóhelyeket kialakítani.
3.
Máté Péter bizottsági tag azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Bizottsághoz, hogy Szekszárd,
Holub u. – Mészáros L. u. - Hunyadi utca jelzőlámpás kereszteződésének forgalmi rendjét
vizsgálja felül.
A jelzőlámpás csomópontban a Mészáros Lázár utca felől egyenesen és jobbra közlekedő
járművek a reggeli és délutáni csúcsidőben jelentősen feltorlódnak, ezzel akár 10-15 percre
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is megnövekedik a jelzőlámpánál való várakozás. Kérelmező javaslata, hogy a Mészáros Lázár
utca irányából a kizárólag balra forduló belső sávból a Holub utca irányába, egyenesen is
lehessen közlekedni.
A felülvizsgálat során a Polgármesteri Hivatal megkereste a Magyar Közút Nzrt. Tolna Megyei
igazgatóságát, mint szakkivitelezőt. Az igazgatóság munkatársai szóbeli tájékoztatásban azt
jelezték, hogy a csomópont forgalmi rendjének módosítása esetén a jelzőlámpa
fázistervének módosítása is szükséges. Emellett felvetették azt a problémát, hogyha a belső
sávban az első jármű balra kíván kanyarodni, akkor az az összes, abban a sávban tartózkodó
és egyenesen haladni szándékozó járművet feltartja, így pluszban csak 2-3 jármű lesz képes
áthaladni a csomóponton a jelenlegihez képest. Ez további bosszúságot okozhat az
egyenesen haladni szándékozók között. Az igazgatóság javasolta, hogy szakirányú tervező
bevonásával a teljes Mészáros Lázár utca forgalmát vizsgálja felül az önkormányzat,
amelynek része lenne a jelzőlámpás csomópont felülvizsgálata is.

Kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2018. november 9.
Märcz László
igazgatóságvezető
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Határozati javaslat (I)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának …./2018. (XI.13.) határozata
a Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva megtárgyalta a
Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy
a. az egyirányú szakasz forgalmi rendjének megfordítása érdekében cserélje ki a jelző
táblákat;
b. az egyirányú szakasz csak a kereszteződés utáni első feljáró szurdikot követően
kezdődjön, és az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg;
c. tájékoztassa a kérelmezőt a kérelme elutasításáról.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
Határozati javaslat (II)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának …./2018. (XI.13.) határozata
a Hermann O. utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva megtárgyalta a
Hermann O. utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy
a) a kérelemben jelzett útszakasz vonatkozásában távolítsa el a „várakozni tilos” táblát;
b) vizsgálja meg további parkolók kialakításának lehetőségét, és a vizsgálat eredményét
terjessze a bizottság elé;
c) tájékoztassa a kérelmezőt a kérelme elutasításáról.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
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Határozati javaslat (III)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának …./2018. (XI.13.) határozata
a Mészáros L. u.-Hunyadi u.-Holub utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló
kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva megtárgyalta a
Mészáros L. u.-Hunyadi u.- Holub utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló
kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a) cserélje le a Mészáros Lázás utcában a besorolás rendjét jelző táblát egyenesen és
balra, illetve egyenesen és jobbra irányokat ábrázoló táblára, valamint fesse fel a
belső sávban az egyenesen és balra piktogramot;
b) készíttessen a megváltozott forgalmi rendre vonatkozóan új fázistervet a
csomópontban, majd cserélje le a besorolás rendjét jelző táblát egyenesen és balra,
egyenesen és jobbra irányokat ábrázoló táblára, valamint fesse fel a belső sávban az
egyenesen és balra piktogramot;
c) vonjon be szakirányú tervezőt a teljes Mészáros Lázár utca forgalmi rendjének
felülvizsgálatára, amelynek legyen része a jelzőlámpás csomópont felülvizsgálata is,
és az eredményt tárja a bizottság elé;
d) tájékoztassa a kérelmezőt a kérelme elutasításáról.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető

