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Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Műszaki Iroda 

 6600 Szentes, Kossuth tér 6.   63/510-300 
 Ikt.sz.: U- 240-42/2016. 
               
Tárgy: Interpellációra adott válasz 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
Kossuth tér 6. 
6600 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 14. napján megtartott ülésén 
elhangzott interpellációjára az alábbi válaszokat adom: 
 
Antal Balázs Tibor képviselő úr interpellációjában a Farkas Antal u. és Árpád u. torkolatánál 
kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítését kérte az óvodások közlekedése miatt.  
 
A kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése közlekedéshatósági engedély alapján lehetséges, amihez 
tervdokumentációt kell készíteni. A tervezési és engedélyezési költségek és a szükséges 
járdacsatlakozás kiépítése egy gyalogos-átkelőhely létesítése esetén kb.1,2 millió forintra tehető, 
amennyiben a közvilágítási szint megfelelő, nem szükséges annak átalakítása. Ez azonban csak a 
tervezés során derül ki.  
A létesítés szükségessége a vonatkozó szabványi előírás szerint a gyalogos- és gépjármű 
forgalom nagysága alapján dönthető el. Ezekre vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk, ezért 
forgalomszámlálást kell végezni, amit a Műszaki Iroda február hónapban elvégez. 
A KRESZ a gyermek-és oktatási intézmények tekintetében a „Gyermekek” veszélyt jelző tábla 
kihelyezését írja elő, amely távolságot jelölő kiegészítő táblával együtt „30 km/óra 
sebességkorlátozás életbe léptetését is jelenti. 
Helyszíni felülvizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az Árpád utca érintett szakaszán a 
„Gyermekek” veszélyt jelző táblák hiányoznak. A Szentes Városellátó Nkft. a hiányzó táblákat a 
4 db kiegészítő táblával együtt – táblabeszerzés függvényében – legkésőbb 2017. február 15-ig 
kihelyezi  
 
Dömsödi Mihályné képviselő asszony a Hajdú utcai parkolóból nyitott kapubejáró miatt 
megszűnt parkolóhelyek megváltási díja iránt érdeklődött. 
 
Kapubejáró létesítése miatt nem kérhető parkolóhely megváltási díj akkor sem, ha ezzel a 
várakozási lehetőség csökken.  
A korábban már hatályon kívül helyezett Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és 
felhasználásáról szóló 12/1999.(III.31.) KT. számú rendelete biztosított lehetőséget arra, hogy 
amennyiben az építésügyi előírások szerinti gépjármű elhelyezési kötelezettséget az építési 
telken belül a megfelelő nagyságú terület hiánya vagy egyéb okokból nem, vagy csak részben 
lehetett teljesíteni, az építtető a gépjármű-elhelyezési kötelezettségét pénzben megválthatta. Ez 
azonban csak parkolóhely megváltására vonatkozott, kapubejáró létesítésére nem.  
A fizető parkolókat üzemeltető Szentes Városellátó Nkft-től kapott tájékoztatás szerint 2 db 
bérletet adtak ki a Hajdú utcai parkolóba. Nincs tudomásunk arról, hogy parkolóhiány lenne a 
fizető parkolóban. 




