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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a 

közutak forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút kezelője 

alakítja ki.  

A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb 

változása esetén, de legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és 

ha szükséges, módosítani kell.  

A közlekedési hatóság – a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet 

megszüntetése érdekében – kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, 

vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti. 

Dombóvár város helyi közútjaira vonatkozóan a 2019. év első félévében történt meg a 

teljes körű felülvizsgálat. A tanulmányt Ócsai István közlekedési menedzser, 

igazságügyi közlekedési és műszaki szakértő készítette, megállapításai alapján az 

elvégzendő feladatokról a Képviselő-testület a 251/2019. (VIII. 29.) Kt. határozatával 

döntött. 

Az elkészült tanulmány egyrészt kiterjedt a jogszabályokban előírt feltételek 

teljesülésének vizsgálatára (részletesen felsorolva a szükséges intézkedéseket), 

másrészt állásfoglalásokat fogalmazott meg a forgalmi rendre vonatkozó lakossági és 

képviselői kérésekkel, elképzelésekkel kapcsolatban.  

(A tanulmány elérhető az önkormányzat honlapján a 2019. augusztus 29-i rendkívüli 

testületi ülés első előterjesztése mellékleteként:  Felülvizsgálati anyag –

 Haladéktalan intézkedést igénylő feladatok felsorolása) 

A tanulmányban szereplő javaslatok alapján az alábbi intézkedések kerültek 

elvégzésre: útburkolati jelek festése, a beláthatóságot veszélyeztető növényzet 

eltávolítása, új útjelző táblák megrendelése és felszerelése. 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a belterületi 

közutak forgalmi rendjének 2019. évi felülvizsgálatában tett javaslatok vizsgálatáról és 

azok megvalósításáról szóló 151/2019. (IX. 6.) sz. bizottsági határozatában további 

javaslatokat tett eltérő megvalósítási határidővel, melyek közül az alábbiak valósultak 

meg:  

− a Béke utca teljes hosszában elsőbbséggel rendelkező utcaként való kijelölése, 

− a Fő utca és a III. utca kereszteződésénél levő téren körbehaladó egyirányú 

forgalmi út kijelölése, 

− a Kernen téren lévő kereszteződésben egységesen egyirányú forgalmi rend 

kialakítása minden érintett útszakaszon, 

− a Dr. Sáfár László utca bevonása a belvárosi lakó-pihenő övezetbe, 

− a Zöldfa utca lakó-pihenő övezetként való kijelölése, 

− a Bakadomb, Thököly, Paál László és a Damjanich utca „zsákutca” jelzőtáblával 

való megjelölése, 

− parkolóhelyek kialakítása a Bajcsy-Zsilinszky utcában (I. ütem) a Dombóvári 

Illyés Gyula Gimnázium közelében, 
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− parkolóhelyek kialakítása a Nemzeti Összetartozás téren. 

 

A javaslatok alapján folyamatban lévő beruházások (pályázat, tervezés, engedélyezés) 

az alábbiak: 

− parkolóhelyek kialakítása a Szent István téren, 

− parkolóhelyek kialakítása az Ady utcában az északi oldalon, 

− parkolóhelyek kialakítása a Hetényi utcában a temető mellett, 

− parkolóhelyek kialakítása a Baross Gábor téren lévő vasútállomás és 

autóbuszpályaudvar előtt és mellett, illetve közelében. 

 

A javaslat alapján még meg nem valósult beruházások, beavatkozások:  

− a Hunyadi tér nyugati oldalán az egyirányú haladási irány megváltoztatása 

észak-déli irányba, 

− a Kazinczy sornak, a Tóth Ede utcának, a Platán térnek a Pannónia úttól északra 

eső részének lakó-pihenő övezetként való kijelölése, 

− a Móricz Zsigmond utca és a Mikszáth utca lakó-pihenő övezetként való 

kijelölése, 

− az Árnyas utca lakó-pihenő övezetként való kijelölése, 

− a Gyár utca Nemzeti Összetartozás tér és Bartók Béla utca közötti szakaszának 

lakó-pihenő övezetként való kijelölése, 

− a Rozmaring tér, a Viola utca, a Pipacs utca, a Dália utca és a Hóvirág utca 

lakó-pihenő övezetként való kijelölése, 

− a Gunarasfürdő városrész teljes területének lakó-pihenő övezetként való 

kijelölése, 

− a szőlőhegyi városrész lakott területein 40 km/h sebességkorlátozás bevezetése, 

− Újdombóvár és Kertváros városrészekben „Korlátozott sebességű övezet” -ek 

kialakítása, 

− kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása a vasútállomás előtti térről – Baross Gábor 

tér – a Bajcsy-Zsilinszky utca felé, 

− kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása a Hunyadi tér keleti és nyugati oldala 

között, a 611. számú főúton már kijelölt gyalogátkelőhelyek folytatásában, 

− kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása az Ady utca és a Hunyadi tér nyugati 

oldalának találkozásában, 

− kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása a Kórház utca és a Horvay utca sarkán, 

− parkolóhelyek kialakítása a Hunyadi tér nyugati oldalán, 

− parkolóhelyek kialakítása a Gárdonyi téren, 

− parkolóhelyek kialakítása Gunarasfürdő városrész területén a Tó utcában. 

Az útburkolati jelek festése a továbbiakban is évente, a beláthatóságot veszélyeztető 

növényzet eltávolítása pedig folyamatosan, szükség szerint történik. 

A megvalósult intézkedések nyomán a helyi közutak forgalmi rendje a növekvő 

forgalmi terhelés mellett a közlekedés minőségének fenntartását szolgálja.  

 



Határozati javaslat 

a belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata alapján javasolt 

intézkedésekről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 

alapján gyakorolva – a Dombóvár város belterületi helyi közútjai forgalmi rendjének 

felülvizsgálata alapján javasolt beavatkozások és beruházások megvalósulásáról szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

 

  

 Pintér Szilárd  
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