
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.:22-17/2011.    Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. 
Ea.: Gábor V.     Mell.:- emlékeztetı 
                - közlekedési hatóság nyilatkozata 
                - 2 árajánlat 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                      Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A képviselı-testület 2010. októberi ülésen felvetıdött közúton történı biztonságos átkelés 
feltételeinek biztosítása, azaz Óbébai utcai iskola, a Szegedi u.- Nagyszentmiklósi u.- Óbébai 
u- körfogalom, Zöldfa utca-Szegedi utca óvoda csomópont és a Makói u.-József A. u.-Móricz 
u. találkozásánál kijelölt gyalogátkelıhely létesítés feltételeinek vizsgálata. 
 
A hivatal az ügyben érintettek bevonásával 2010. november 18-án elızetes helyszíni 
egyeztetést hívott össze. A bejárás eredményérıl emlékeztetı készült.(melléklet) 
Ezt követıen szaktervezık megkeresésével kértünk árajánlatot a tervezésrıl.  
 
A Közlekedési Hatóság a gyalogátkelıhelyek létesítésérıl, annak engedélyezési folyamatáról 
tájékoztatást adott. (melléklet)  
 
A tervezési munkáról árajánlatokat küldött: 
- a Dél-alföldi Mérnöki Iroda Kft. (melléklet – az emlékeztetı alapján) 
- DELTATERV Tervezı és Fıvállalkozó Kft. (melléklet – helyszíni bejárás)  
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A megismert tervezési árajánlatok ismeretében, azok elkészültét követıen van lehetıség a 
teljes bekerülési költség kalkulálására, mely a kivitelezési döntés alapját képezheti. 
 
Kérem, hogy a fentiek alapján a kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítésével, azok tervezıi 
megbízásával kapcsolatos álláspontját alakítsa ki.   
 
Kiszombor, 2011. január 20.     
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 

 
 



EMLÉKEZTETİ 
2010. november 18.  

 
 

Készült 2010. november 18-án a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által összehívott 
elızetes helyszíni bejárásról, amely kijelölt gyalogátkelı helyek létesítésével kapcsolatos.  
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint a megjelentek. 
 
Az önkormányzat képviselıje ismertette a megjelentekkel az önkormányzati képviselık által 
megjelölt célt, amely szerint Kiszombor nagyközség belterületén a Magyar Közút Kht. és az 
önkormányzat kezelésében lévı utakon kijelölt gyalogátkelı helyeket kíván létesíteni.  
 
A megjelentek helyszíni szemlét tartottak az alábbi helyeken:  
- Óbébai utcai Iskola bejárata 
- a Szegedi u.- Óbébai u. – Nagyszentmiklósi u. – Makói utca találkozásánál lévı 
körforgalomnál 
- Zöldfa u. – Szegedi u. – Óvoda csomópontja 
- Makói u. – József A. u. – Móricz u. csomópontja 
 
- Óbébai utcai Iskola bejárata 
Az önkormányzat indítványozta, hogy az Óbébai utcai Iskola teherbejárata és a szemben lévı 
írószerbolt között létesüljön kijelölt gyalogátkelıhely. 
 
A Magyar Közút Kht. képviselıje tájékoztatta a jelenlévıket, hogy olyan bejáróra, amelyen 
személyi és teherforgalom is bonyolódik le, kijelölt gyalogátkelıhely nem létesíthetı. Ez 
alapján a helyszínen felvetett második alternatíva, amely az iskola fıbejáratát jelölte meg, az 
sem elfogadható, mert ezen személygépkocsi forgalom bonyolódik le az iskola bejárata elıtti 
parkolóhoz.  
Gyalogátkelıhely létesítésének helyét két helyen jelölték meg a jelenlevık: az iskola 
személybejáratától a körforgalom felé a Szılı utca csatlakozásától a teherbejárat mellé, vagy 
a zöldséges bolttól a teherbejárat mellé. 
Mindkét esetben fakivágás és a fa melletti tuja kivágása, mindkét oldalon áteresz építés (3 m 
szélesen), megvilágítás kiépítése, illetve átalakítása (melynek várható költsége 600.000,-Ft). 
 
- a Szegedi u.- Óbébai u. – Nagyszentmiklósi u. – Makói utca találkozásánál lévı 
körforgalomnál 
A Nagyszentmiklósi utat keresztezı a Szt. István szobor melletti járdát 3 m-re szélesíteni, 
valamint az út tengelyére megközelítıleg merılegesen kell kialakítani.  
A Nagyszentmiklósi utca páros oldalán lévı járda meghosszabbított vonalán kialakítható 
gyalogátkelıhely a települési zászló melletti járdához vezetıen. 
A Szegedi utcában az ABC bejáratától indulóan a CBA oldalán lévı járdához kapcsolódóan 
kialakítható gyalogátkelıhelyen, ez esetben a szegedi utca mindkét oldalán, a CBA és az ABC 
elıtti parkolókat meg szüntetni. A megszüntetés esetén az orvosi rendelık melletti parkolók 
használata megfelel ugyan az elıírásoknak, de a lakossági gyakorlat szerint nem valószínő, 
hogy ezeket fogják igénybe venni.  
A fentieket figyelembe véve a körforgalmi csomópont komplex felülvizsgálata szükséges és 
ennek eredményeként kell eldönteni, hogy szükséges-e a szegedi utcai szakaszon 
gyalogátkelıhely létesítése. 
 



- Zöldfa u. – Szegedi u. – Óvoda csomópontja 
Felvetıdött a Zöldfa utca páratlan oldalának meghosszabbított vonalában gyalogátkelıhely 
létesítése, de ez nem lehetséges, mert a konyha (Óvoda) teherforgalma is ezen a helyen 
bonyolódik le, így ezen a helyen gyalogátkelıhelyet létesíteni nem lehet.  
A parkban lévı szobrok elıtti járda József A. utca, illetve Szegedi utcát keresztezı szakaszán 
lehetséges kijelölt létesítése az utak tengelyére merılegesen. Ez esetben a szobrok elıtti 
járdaszakasz csatlakozó részét mindkét oldalon 3 m szélesen ki kell szélesíteni.  
A Szegedi utca és József A. utca csatlakozását és a Zöldfa utcai csatlakozást felül kell 
vizsgálni, esetleges útvonal felvezetés felfestésével, vagy a csatlakozás közepén kiemelt 
szegély létesítésével.  
 
- Makói u. – József A. u. – Móricz u. csomópontja 
A József A. utcában lévı járda, amely a buszvárótól indul, megfelelı szélesítés mellett (3 m) 
a Szt. István téri járdától indulóan az úttest széléig, továbbá a Móricz utcában az úttól 
indulóan (kb. 8-10 m hosszan) gyalogátkelıhely létesíthetı.   
 
A fenti helyeken létesíthetı gyalogátkelıhelyeket szaktervezıvel meg kell terveztetni, a 
közlekedési engedélyezi. A tervezési, valamint a létesítési költségeket az önkormányzatnak 
kell viselni, mivel az állami út kezelıje anyagi támogatást nem tud biztosítani, mivel ezen 
kiépítések a meglévı utak forgalmi helyzetének javítását a kezelı részére nem elıírás, 
kötelezettsége ezek teljesítésére nem áll fenn. 
 
Az önkormányzat szaktervezı bevonását tervezi, ezt követıen a tervezı bevonásával a 
helyszíneken a tervezés megkezdése elıtt ismételt bejárást hív össze az érintettek 
részvételével.  
 
Kiszombor, 2010. november 18.  
 
Az összefoglalót készítette: Gábor Vilmos mőszaki ügyintézı 
 









 


