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Tisztelt Képviselő-testület!
A város lakosságát és vezetését egyaránt hosszú ideje foglalkoztatja a Kossuth utca
forgalomcsillapítása. A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság többször
tárgyalta ülésein a lehetséges megoldási javaslatokat, a tervező MAKADÁM 2000 Bt. által
készített tanulmányterveket. Az egyeztetések során formálódott megbízás alapján elkészült a
Kossuth utca átalakításának terve is. Ez a terv körforgalmi csomópontok és a Kossuth utca
déli oldalán elhelyezkedő, önállóan vezetett kerékpárút kialakítását foglalja magában. A tervet
a lakosság is megismerhette a több alkalommal is megtartott lakossági fórumokon. A kezdeti
ellenérzéseket mára már várakozás váltotta fel, ahogyan az jól érzékelhető a város honlapján
lévő Fórum és az Ön hivatala hozzászólásaiból.
A megvalósítás költsége viszont olyan nagy, hogy azt az önkormányzat önerőből
felvállalni nem tudta. Van azonban a Kossuth utcán kettő olyan csomópont, amelynek a
forgalomátszervezése mindenképpen indokolt: a Tóth József utcai és a Klauzál utcai
kereszteződések. Mindkét kereszteződés nehezen járható, az alárendelt irányokból szinte
bármely irányba csak hosszas várakozás után lehet behajtani.
A két kereszteződés közül is a Tóth József utcai csomópont átalakítása tűnik sürgetőbbnek
tekintettel arra, hogy ebben a kereszteződésben igen nagy a diákforgalom a közelben lévő
kettő általános iskola és kettő középiskola irányába, ami reggelente koncentráltan jelentkezve
jelentős baleseti veszélyforrást jelent.
A 2008. május 19-i Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülésen
bemutattuk a bizottsági tagoknak annak a mosonmagyaróvári körforgalmi csomópontnak a
fényképeit, amely idén tavasszal készült el a TANDEM Mérnöki Iroda Kft. tervei alapján.. Ez
a kialakítás várhatóan nem igényel burkolatbontást, mert a mintegy 0,5 méter magas, íves
kialakítású, előregyártott betonelemeket a burkolathoz való rögzítés nélkül lehet elhelyezni a
csomópont közepén, az előre kitűzött helyükre. Az elemek nem láthatü acél kampós
kapcsolatban vannak egymással, ami megnöveli a körgyűrű stabilitását. Az elemek
elhelyezése következtében nem változik meg a kereszteződés jelenlegi vízelvezetési
rendszere. A meglévő, felfestett burkolatjeleket (terelőszigeteket, gyalogos átkelőhelyeket),
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valamint a közúti jelzőtáblákat kell csak megváltoztatni az új forgalmi rendnek megfelelően.
Az elemek által körbezárt terület földdel való feltöltés után alkalmas növények beültetésére,
és így tetszetős, a városképet kedvezően befolyásoló csomópont kialakítására.
A mosonmagyaróvári csomópont tervezőjével történt helyszíni egyeztetés szerint ezek az
elemek alkalmasak olyan kisebb méretű körforgalmi csomópont kialakítására is, amilyen a
Tóth József utcai kereszteződés. Az előterjesztéshez csatolt vázlat szerinti körforgalom
biztosítja az autóbuszok részére is a megfelelő kanyarodási íveket a jelenlegi kiemelt
szegélyek megbontása nélkül. Lényeges változtatást a körforgalmi csomópont kialakítása
miatt szükségessé váló gyalogos átkelőhely áthelyezések, és az ehhez szükséges új
járdakapcsolatok kiépítése jelent.
Az előzetes számítások alapján a bizottság előtt bemutatott változat szerinti kialakítás
mintegy 5 mFt-ot igényel. Ekkor csak a csomópont belsejében kialakított kör alakú felület
lesz növényzettel ellátva, a csomópontba bevezető útszakaszok terelőszigetei felfestéssel
lesznek kialakítva. Tekintettel arra, hogy a Bizottság a 103/2008.(V. 19.) VKB határozatával
támogatta a bemutatott kialakítást, továbbgondoltuk a megvalósítás lehetőségeit, és a
számítások eredménye az lett, hogy ha a csomópontba bevezető útszakaszok ellentétes irányú
forgalmi sávjai között kialakításra kerülő terelőszigetek is előregyártott betonelemekből
készülnének, akkor azokba is ültethető virág, tovább növekszik a csomópont esztétikai értéke
és a zöldfelület nagysága is. Ezek, a közterületeken már több helyen használt, kb. 30 cm
magas betonelemek szintén elhelyezhetők az aszfaltburkolat megbontása nélkül, egymáshoz
rögzítve éppúgy, mint a csomópont közepét alkotó elemek. Ez utóbbi esetben a megvalósítás
összköltsége kb. 6 mFt.
Mindkét esetben a költség lényegesen kisebb, mint a 2005-ben készült tervezői
árajánlat szerinti 27 mFt, amit a tárgyi csomópont átalakítására kalkulált a tervező. A
lényeges különbség abból adódik, hogy az ideiglenes kialakítás nem igényli a útburkolat
elbontását, új aszfaltburkolatú pályaszerkezt készítését, a szegélyek átépítését, a közvilágítási
kandeláber áthelyezését, közműkiváltásokat.
Az ideiglenes csomópont-átalakítás lehetőséget adhat a lakosság részére, hogy a
körforgalomban való közlekedést megszokja, „megtanulja”, és a végleges kialakításig is
segítheti a biztonságosabb közlekedést egyrészt azzal, hogy a forgalmat eleve lassítja,
másrészt pedig azzal, hogy a körforgalomba behajtani szándékozónak csak egy irányba kell
figyelnie, egy irányból érkező - a körforgalomban már bent lévő - részére kell elsőbbséget
adnia.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a Kossuth utca - Tóth József
utcai kereszteződésben ideiglenes körforgalmi csomópont kialakításáról szóló előterjesztést,
és hozza meg döntését azzal kapcsolatban.
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……/2008.(VI. ) Kt.
Tárgy: Ideiglenes körforgalmi csomópont kialakítása
HATÁROZATI JAVASLAT
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ideiglenes
körforgalmi csomópont kialakításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
„A” változat:
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az ideiglenes körforgalmi
csomópont kialakítását a Kossuth utca-Tóth József utcai kereszteződésben, és annak
kialakítására 6 mFt-ot biztosít.
2./ Felkéri a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a csomópont kialakítását készítse
elő és végeztesse el.
Felelős: Műszaki Osztály
Határidő: folyamatos
3./ Felkéri a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát, hogy a 2008. évi költségvetési
rendelet legközelebbi módosításánál vegye a feladat végrehajtásával kapcsolatos előirányzat
változást vegye figyelembe a más feladatoknál felszabaduló források terhére.
Felelős: Közgazdasági Osztály
Határidő: 2008. szeptember 30.
„B” változat:
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az ideiglenes körforgalmi
csomópont kialakítását a Kossuth utca-Tóth József utcai kereszteződésben olyan módon, hogy
csak a csomópont közepén kialakításra kerülő körgyűrű legyen növényesítve, a bevezető
útszakaszokon a forgalomterelő szigetek csak felfestéssel legyenek jelölve. A kialakításra 5
mFt-ot biztosít.
2./ Felkéri a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a csomópont kialakítását készítse
elő és végeztesse el.
Felelős: Műszaki Osztály
Határidő: folyamatos
3./ Felkéri a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát, hogy a 2008. évi költségvetési
rendelet legközelebbi módosításánál vegye a feladat végrehajtásával kapcsolatos előirányzat
változást vegye figyelembe a más feladatoknál felszabaduló források terhére.
Felelős: Közgazdasági Osztály
Határidő: 2008. szeptember 30.
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„C” változat:
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja az ideiglenes körforgalmi
csomópont kialakítását a Kossuth utca-Tóth József utcai kereszteződésben, és nem biztosít
forrást annak kialakításához.
A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Szentes, 2008. június 12.

Czirok Jánosné
osztályvezető

