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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés az alábbi döntést igénylő kérdéseket tartalmazza.
1.) A településszintű forgalomtechnikai koncepció készítésére kiírt beszerzési eljárás:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése értelmében a közút
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,
módosítania 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.
Ugyanezen jogszabályi hely (3) bekezdése kimondja továbbá, hogy a közutat, annak
műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó
jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított
költségeket a kezelőnek nyilván kell tartania és erről - 2020. január 1-jétől - a közlekedési
hatóságnak adatot kell szolgáltatnia.
Tekintettel arra, hogy a település komplex forgalomszabályozási tervvel nem rendelkezik, ezért
a Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján Szada nagyközség településszintű
forgalomtechnikai koncepciójának elkészítésére 2020. október 15-én ajánlattételi felhívást
tettünk közzé a jelen előterjesztéshez 1. sz. mellékletként csatoltak szerint. A kiírás értelmében
az ajánlattételi határidő 2020. október 26. napja, mely határidő a jelen előterjesztés tisztelt
Képviselők részére történő megküldését követően jár le (a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét
képező beérkezett ajánlatok ezét pótlólag kerülnek megküldésre még a szakbizottsági ülésekig).
A felhívás értelmében ajánlatot kértünk benyújtani az önkormányzati kezelésben lévő utakra
vonatkozóan
• a jelenlegi forgalomtechnikai eszközök felmérésére (táblák, lámpák, útburkolati jelek);
• táblák kihelyezésére, forgalomtechnikai változtatásokra vonatkozó javaslattal (pl. tükör,
egyirányúsítás, súlykorlát, méretkorlát, parkolási lehetőségek)
elektronikusan kezelhető terv (pl. Google Earth, AudoCad), valamint tábla-nyilvántartás (Excel
formátumú táblakataszter) és műszaki leírás formájában. A terv elkészítéséhez kértük baleseti
adatok begyűjtését, elemzését, konfliktus, probléma térkép előállítását.
A Beszerzések lebonyolításának szabályzat 4. a) pontja szerinti értékelési szempont került a
felhívásban meghatározására, így a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján kell az
ajánlatokat elbírálni.
A Képviselő-testület a közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek átruházásáról szóló
21/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-ával a közút forgalmi rendje kialakításának
jogkörét a polgármesterre ruházta át, ennek ellenére úgy véljük, hogy az elkészített és
benyújtott komplex forgalomszabályozást tájékoztatásul és annak tudomásul vétele céljából a
Képviselő-testület elé terjesztjük.
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2.) A köznevelési intézmények gépjárművel történő megközelítését
településközpontban lévő utcák forgalomtechnikai szabályozása:

szolgáló

Sürgetőnek bizonyult azonban a településközpontban lévő köznevelési intézmények
gépjárművel történő - minél könnyebb és kevesebb fennakadással járó - megközelítésének
rendezése.
A település központjában az alábbi indokok miatt forgalomtechnikai bejárást hajtottunk végre
Pintér Ferenc okl. építőmérnök bevonásával, tekintettel arra, hogy a központban a reggeli
időszakban (07:00-08:00) a Dózsa György út az átmenőforgalom, illetve az iskolához,
óvodához érkező és távozó gépjárműforgalom miatt nagy mértékben leterhelt. Az említett
forgalmi okok miatt ezen az útszakaszon rendszeres a gépjárművek torlódása, ezért ezen
útszakaszon a dinamikusabb és biztonságosabb közlekedést a következők szerint kívánnánk
megvalósítani.
•
•
•
•

Az Ezüstkehely Gyógyszertár mellett lévő parkoló a Rákóczi út felé megnyitásra
kerülne, onnan a parkolóba történő behajtás biztosítva lesz, ahol a gyerekek
biztonságosan kiszállhatnak a járművekből.
Ezt követően a parkolónál lévő betonlépcsőn gyalogosan juthatnak fel a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyhez, melyen keresztül közelíthető meg az iskola. A szülők a
gépkocsikkal a parkolóból a Postaköz utcán a Rákóczi út irányába hajthatnak ki.
A Postaköz utcában egyirányú közlekedési szabályok lesznek érvényben a Főtér felől a
Rákóczi út irányában, melyeket közúti jelzőtáblák jeleznek majd.
A Postaköz utca teljes hosszán biztosított lesz a gyalogosforgalom járda kialakításával.

Javaslatként fogalmazódott meg, hogy
• közvetlenül az iskolánál lévő parkolóhoz a Dózsa György útról csak az óvodásokat és
az alsó tagozatos diákokat szállító gépjárművekkel közlekedjenek, így elkerülhető a
gépjárművek torlódása; valamint
• a felső tagozatos diákok a Főtéren lévő parkolóban szálljanak ki a járművekből, ahonnan
gyalogosan juthatnak el az iskolához a helyi Polgárőrség által folyamatosan biztosított,
kijelölt gyalogos-átkelőhelyen keresztül.
Pintér Ferenc okl. építőmérnök felé megküldött ajánlattételi felhívásra az alábbi ajánlatot
kaptuk:
I. rész: Posta Köz – Rákóczi út – Dózsa György út

Forgalomtechnikai felülvizsgálata tartalmazza:
- a koncepció terv szintű helyszínrajzi
kialakításokat. Forgalomtechnikai táblák, jelek
kialakításának leírását, mennyiségek
meghatározását.
- Közútkezelőkkel történő előzetes egyeztetéseket.

II. rész: Iskola utca – Petőfi utca – Dózsa György utca

180.000,- Ft

Forgalomtechnikai felülvizsgálata tartalmazza
140.000,- Ft
- a
koncepció
terv
szintű
helyszínrajzi
kialakításokat. Forgalomtechnikai táblák, jelek
kialakításának
leírását,
mennyiségek
meghatározását.
- Közútkezelőkkel történő előzetes egyeztetéseket.
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A vállalt tervezési feladat teljesítési határideje:
1. I. rész: 2020. november 19.
2. II. rész: 2020. december 18.
Mivel a vázolt probléma azonnali rendezése indokolt, ezért ezen településrészre külön
készíttetjük el a forgalomszabályozási tervet, melyet már nem terjesztenénk a tisztelt
Képviselő-testület elé.
3.) Az 1-2.) pontban meghatározott feladatokhoz fedezet biztosítása:
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szolgáltatások fedezete az Önkormányzat
2020. évi költségvetésében nem került tervezésre, ezért javasoljuk annak költségeit az
általános tartalék terhére biztosítani (jelenleg az általános tartalékkeret összege: 62.135.793
Ft).
A komplex települési koncepció elkészítésére vonatkozó ajánlat jelen előterjesztés
összeállításakor még nem ismert, ezért a két szolgáltatás konkrét összegéről a Pénzügyi
Bizottság ülésén tudunk tájékoztatást adni.
A fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi
- nyertes ajánlattevő megnevezését és a biztosított szolgáltatás összegét is tartalmazó határozati javaslat elfogadására.
Az előterjesztés melléklete:
1. sz. melléklet - ajánlattételi felhívás településszintű forgalomtechnikai koncepció
készítésére
2. sz. melléklet – az ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatok
3. sz. melléklet – Pintér Ferenc okl. építőmérnök ajánlata a településközpontban lévő
utcák forgalomtechnikai szabályozására
(az ajánlattevők üzleti érdekének védelme miatt az 2-3. sz. mellékletek kizárólag a
képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok részére kerülnek megküldésre)
Szada, 2020. október 20.
Pintér Lajos
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2020. (X. 29.) KT-határozat
1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Településszintű forgalomtechnikai
koncepció készítésére” kiírt ajánlattételi eljárás eredményességét megállapítva úgy dönt, hogy
a …………………………………………-t (székhely:…………….., adószám: ………..)
minősíti nyertes ajánlattevőnek, felhatalmazva egyben a polgármestert a benyújtott ajánlatnak
megfelelő …………. Ft összegű vállalkozási szerződés megkötésére.
2. Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a polgármester átruházott hatáskörében
jóváhagyásra kerülő Szada településközponti forgalomszabályozási tervét - a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a
110/2020. számú előterjesztésben foglaltak szerint előzetesen tudomásul veszi.
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3. A Képviselő-testület a jelen döntése 1-2. pontjában foglalt szolgáltatások mindösszesen
………… Ft összegű fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére biztosítja, felkéve egyben a jegyzőt ezen költségvonzat Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének soron következő módosításában történő megjelenítésére.
Határidő: 1-2. pont: azonnal
3. pont: költségvetés soron következő módosítása
Felelős: 1-2. pont: polgármester
3. pont: jegyző
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