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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 25. napján 
megtartott ülésén elhangzott interpellációra az alábbi válaszokat adom: 

 
Dr. Demeter Attila Képviselő Úr interpellációjában kérte a Kurca sor, Hegedűs László 

utca, Csongrádi út, Kiss Zsigmond utca által határolt területen 30 km/órás sebességkorlátozás 
bevezetését. Javaslatát a Zolnay Károly utca megnövekedett forgalmával és a területen található 
dr. Mátéffy Ferenc utcai óvoda jelenlétével indokolta.  
A Zolnay Károly utca a 30/km óra sebességkorlátozásra javasolt városrész feltáró útja, amely a 
mellékutcák forgalmát összegyűjti, ebből adódóan a megjelölt területen belül a legnagyobb 
gépjármű forgalom itt jelentkezik. Szemlénk során megállapítottuk. hogy az óvodával 
szomszédos dr. Mátéffy Ferenc és Zolnay Károly utcákban a vonatkozó jogszabályban 
(Forgalom Műszaki Szabályzata) előírt „Gyermekek” veszélyt jelző táblák ki vannak helyezve. 
A többszörösen módosított 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10. §-a (2) bek. értelmében 
forgalomkorlátozást csak kellően indokolt esetben és mértékben szabad elrendelni. A tilalmak 
vagy korlátozások a forgalom biztonsága és egységesítése, az út (és annak műtárgyai) műszaki 
állapotának védelme és környezetvédelmi szempontok alapján rendelhetők el. Mindezek 
figyelembe vételével véleményünk szerint a Zolnay Károly utca forgalmának - amely a 
városrészben betöltött szerepének következménye - csökkentése érdekében az egész városrész 
úthálózatán sebességkorlátozást bevezetni túlzó intézkedés lenne, amely ellentétes is a 
hivatkozott jogszabállyal. A gyermekintézményt övező utcákban a jogszabály szerint előírt 
„Gyermekek” veszélyt jelző táblák kihelyezése megtörtént, ezért az előzőekben részletezettek 
figyelembe vételével nem javasoljuk a városrészben sebességkorlátozás bevezetését. 
 Az akkumulátorok, elemek gyűjtésére szolgáló edények szelektív hulladékgyűjtő 
helyeken való elhelyezésével kapcsolatos kérdésre az alábbi tájékoztatást adom: 
A Városellátó Intézmény 14 gyűjtőszigetre helyezett ki 120 l-es, piros színű hulladékgyűjtőt, 
mely az elemek gyűjtésére szolgált. Ezeket rendszeresen feltörték, megrongálták, ezért tavaly 
decemberben minden gyűjtőszigeten megszüntették ezek kihelyezését a további kártételek 
megakadályozása végett.  
Van azonban lehetőség a lakosság számára az elemek szelektív gyűjtésére, mert minden 
kereskedelmi üzletnek, amely elemek árusításával foglalkozik, jogszabályban előírt 
kötelezettsége, hogy a vásárlók számára hozzáférhető helyen elemgyűjtő edényzetet helyezzen 
ki. Az üzletek az elemek gyűjtésére szolgáló edényzetekhez térítésmentesen jutnak hozzá. 
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Jogszabályi előírás azonban az is, hogy ezeket az edényeket őrzött, zárt helyen kell elhelyezni, 
ezért találjuk meg azokat az üzleteken belül, nem pedig a közterületeken. 

Képviselő Úr indítványozta a Csongrádi úton egy korábbi interpelláció nyomán 
bevezetett 70 km/óra megengedett sebesség 50 km/óra sebességre csökkentését, mert a 
mellékutcákról a Csongrádi útra nehéz a felhajtás. 
A Csongrádi út jelenlegi forgalmának nagyságát összehasonlítva a korábbi adatokkal - amikor 
még a 451-es elkerülő út nem épült meg, és a városon keresztül haladt a 451. számú főút 
forgalma, valamint a „7,5 t-nál nagyobb össztömegű tehergépjárművek” átmenő forgalmát sem 
szorítottuk ki a városból - megállapítható, hogy a motorizációs fejlődés ellenére sem éri el még a 
Csongrádi út forgalom nagysága a korábbi szintet. Nincs akkora, amely jelentősebb idejű 
várakozásra kényszerítené a Csongrádi útra felhajtani szándékozó gépjárművek vezetőit még a 
legjelentősebb forgalmú Kiss Zsigmond utcai kereszteződésben sem. A Csongrádi út mindkét 
oldalán, a folyamatosan beépített szakaszok mentén kiszolgáló utak szolgálják az ingatlanok 
megközelítését, így a mellékutak torkolati szakaszakainak kivételével a gépjárművek folyamatos 
haladása biztosított. Mindezek figyelembe vételével jelenleg nem tarjuk célszerűnek a Csongrádi 
úton a már megszokott sebesség mérséklését, viszont a megengedett sebességet esetlegesen 
szabálytalanul túllépők miatt, a szabályosan közlekedők biztonsága érdekében felkérjük a 
Rendőrkapitányságot a közút forgalmának fokozottabb ellenőrzésére ezen a szakaszon. 
 Képviselő úr interpellációjában az érintett lakosok által bejelentett 50-60 m hosszúságú, 
önkormányzati tulajdonú belvízcsatorna pótlólagos kotrását kérte az Alsóréten, a Gázos kövesút 
mellett. A szükséges egyeztetést követően a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat ezt a 
munkát 2011. március 08. és 11. között elvégzi. 
    
     Krausz Jánosné Képviselő Asszony felszólalásában az Arany János utcai ételbár előtt 
bevezetett megállási tilalom felülvizsgálatát indítványozta. 
Az ételbár előtti útszakasz forgalomkorlátozási igénye a Kossuth Lajos utca átépítési munkáival 
nagyjából egy időben jelentkezett, azonban a munkálatok befejezéséig a forgalom várható 
visszarendeződése miatt nem tartottuk indokoltnak a forgalmi rend módosítását. Azonban a 
korlátozás bevezetése iránti igény ezt követően is megmaradt, ezért az utca ételbárral ellentétes 
oldalán, a Bocskai utca torkolatáig terjedő szakaszon 11-15 óra közötti időtartamra vonatkozó 
megállási tilalom lett bevezetve. Az így meghatározott forgalmi rendet az ételbár tulajdonosának 
észrevételei alapján 2011. február 01-én a Rendőrkapitányság közreműködésével felülvizsgáltuk, 
de új, a döntés módosítását megalapozó tény nem jutott tudomásunkra. Az ételbár előtt az oda 
érkező gépjárművek számára merőleges beállású parkoló létesült. Csúcsidőben az oda beállni 
nem tudó gépjárművek az utca túloldalán várakoztak részben az útburkolaton, részben a 
zöldterületen, miközben a megközelítési távolságon belüli - más létesítményekhez készült, de 
egyébként közforgalom számára megnyitott - 2 db több állásos merőleges beállású parkoló üres 
volt.  Az út szélén, és a padkán várakozó gépjárművek miatt a forgalom biztonsága érdekében 
továbbra indokoltnak találtuk a bevezetett, időben korlátozott megállási tilalom megtartását. 
 Az Apponyi téren a Deák Ferenc és a Rákóczi Ferenc utcák közötti utcaszakaszon 
érvényben lévő sebességkorlátozást az autósok figyelmen kívül hagyják, veszélyeztetik ezzel az 
Apponyi tér F. épület előtti bekerítetlen játszótérről esetleg figyelmetlenül kiszaladó 
gyermekeket is, ezért a képviselő asszony fekvőrendőrök elhelyezését javasolta az útszakasz 
végein.  

Az Apponyi tér E, F és A épületek előtti, illetve melletti bekötőút forgalmi rendjét 
felülvizsgálva megállapítottuk, hogy azon az átmenő forgalom korlátozása mellett, 10 km/óra 
sebességkorlátozás van életben. Az út kiépítése – keskeny burkolatszélesség, az épületek közötti 
1-1 útkanyarulat nem teszi lehetővé nagyobb sebesség elérését. Az út és mellette lévő ingatlanok 
között előkert van, így a lépcsőházakból kiérve időben észlelhetők a gyalogosok. A jelenlegi 
forgalomkorlátozást elégségesnek tartjuk, ezért nem javasoljuk forgalomcsillapító küszöbök 
létesítését. Felkértük a Rendőrkapitányságot, hogy a bekötőúton életbe lévő sebességkorlátozást 
és a célforgalom betartását fokozottan ellenőrizze vissza.  
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    Móra József Képviselő Úr a Horváth Mihály u. 4-6. számú ingatlan alatti mélygarázs 
lejárata körül kialakult közlekedési helyzet felülvizsgálatát és a szükséges intézkedések 
megtételét kérte a mélygarázsból felhajtók védelme és a gyalogosok figyelmeztetése érdekében. 
Az épület körül kialakult forgalmi helyzetet áttekintve megállapítható, hogy a társasház alatti 
átjáró egyrészt a mélygarázs, másrészt az épület földszintjének tér felőli oldalán lévő üzletek 
gépjárművel történő megközelítését szolgálja. A garázslejáró forgalmát egy fényjelző készülék 
szabályozza, amely a mélygarázsból felfelé haladó gépjárműnek biztosít elsőbbséget a Horváth 
Mihály utca irányából érkező gépjárművel szemben. A belső parkoló felől a Horváth Mihály 
utca felé haladó gépjármű forgalommal szemben a mélygarázsból érkezők elsőbbségét - korábbi 
képviselői észrevétel alapján - „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla biztosítja. A Horváth Mihály 
utcai járdán a Kossuth utca felől érkező gyalogosok figyelmét az átjáróból várható gépjármű 
forgalomra az épület Kossuth Lajos utca felőli végfalán elhelyezett figyelmeztető táblák hívják 
fel. Az épület Horváth Mihály utcai, árkádszerűen kialakított homlokzata biztosítja, hogy az 
oszlopok között mind a sétálóutca felől érkező gyalogos, mind az átjáró felől érkező gépjármű 
vezetője időben észlelje a másik fél érkezését.  
Kihasználva, hogy a Kossuth Lajos utca 10. számú és Horváth Mihály utca 4-6. számú épületek 
közötti „foghíj” még nem épült be, az átjáró forgalmának csökkentése érdekében ideiglenes utat 
létesítettünk. Ezen keresztül megközelíthető a belső parkoló, és ezáltal lehetővé teszi, hogy az 
átjáró forgalma a mélygarázs célforgalmára szűküljön. Ennek érdekében kerültek kihelyezésre a 
gyalogosok és kerékpárosok átmenő forgalmát tiltó táblák is az átjáró Horváth Mihály utcai 
bejárata felett, és a gépjárművek átmenő forgalmát tiltó tábla a bejáró előtt. 
A jelenlegi szabályozás – a KRESZ szabályainak betartása esetén - biztosítja a mélygarázsból 
érkező forgalom elsőbbségét (a lejtőn - ritka kivételtől eltekintve - nem kell megállni), a 
biztonságos közlekedést, ezért útkezelői hatáskörben további intézkedést nem tartunk 
szükségesnek. A mélygarázs forgalmának további biztonságosabbá tétele – akár a javasolt 
mechanikai védelem alkalmazásával - az épülethez tartozó „belső udvari” üzletek közúti 
forgalmát akadályozná. Az ingatlan körüli forgalmi rend fokozottabb ellenőrzésére a 
Rendőrkapitányságot felkértük. 
      

Halmai István Képviselő Úr jelezte, hogy a Vörösmarty utcán közlekedők nehezen 
veszik tudomásul, hogy a Jókai utcai kereszteződésben elsőbbséget kell adniuk a Jókai utcán 
közlekedők részére, mert az utca egyéb szakaszain a Vörösmarty utcának van elsőbbsége a 
keresztező utcákon érkezőkkel szemben. Indítványozta, hogy a táblák hatálya burkolati jel 
felfestésével nyerjen megerősítést. Hiányolta továbbá, hogy a Jókai utcai kereszteződés 3 
kanyarodó ívének helyreállítása nem készült el.  
Városellátó Intézmény az útkereszteződés Vörösmarty utcai ágaiban az „Elsőbbségadás 
kötelező” burkolatjelet a Jókai utca terelővonalának festésével párhuzamosan felfesti, a 
kanyarodóíveknek a téliesre fordult időjárás miatt elmaradt padkahelyreállítási munkáit pedig 
legkésőbb április 30-ig elvégzi. 
 
     Sipos Antal Képviselő Úr a Nagyhegy városrészben a szennyvízcsatorna építésével, 
illetve az esőzések és belvíz miatt megrongálódott burkolatlan utak felülvizsgálatát és javítását 
kérte. 
A szükséges útjavítási munkákat a Városellátó Intézmény a tavasszal esedékes útfelülvizsgálatot 
követően elvégzi. 
 
      Dr. Chomiak Waldemar Képviselő Úr intézkedést kért annak érdekében, hogy a 451-es 
út körforgalmi csomópontjának Kertvárosba vezető ágánál egyértelműen legyen jelezve a 7,5 t-
nál nagyobb összsúlyú tehergépjárművek behajtási tilalma. Ezáltal megszűnhet a jelenleg is 
érvényben lévő behajtási tilalom ellenére is időnként előforduló tehergépkocsi forgalom a 
Honvéd utcán. 
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A körforgalom forgalmi rendjét felülvizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy a Honvéd utcai 
behajtási tilalomra vonatkozó tájékoztatást adó előjelző és jelző, valamint tiltó táblák 
hiánytalanul megvannak. Ennek ellenére a jelenlegi forgalmi rend felülvizsgálatát 
kezdeményeztük az országos közút kezelője, az illetékes Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél, 
továbbá képviselő úr észrevételét továbbítottuk a Rendőrkapitányság felé is a fokozott ellenőrzés 
érdekében.  
      Ollai Istvánné Képviselő Asszony kérte, hogy a Mentő soron működő vállalkozásra 
utaló tájékoztató, útbaigazító táblákat a vállalkozó helyezze ki, mert annak hiánya miatt a 
telephelyre igyekvő, de időnként eltévedő kamionok tönkre teszik a Bereklaposi dűlőút és 
Szegfű utca burkolatát.  
A Városellátó Intézmény a vállalkozót az információs táblák kihelyezésére felhívta, a 
Bereklaposi, tavaly aszfaltozott út torkolatában pedig figyelemfelhívásként „zsákutca” táblát 
helyezett ki.  
 
 
 

Szentes, 2011. március 10. 
  

dr. Sztantics Csaba jegyző 
                                                                                                                     megbízásából: 
 
 

     Czirok Jánosné  
        osztályvezető        

 
                                                                                                                               
 


