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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében előírja, hogy a 

közút forgalmi rendjét a közút kezelőjének legalább öt évenként felül kell vizsgálni, és ha szükséges 

módosítani kell. A jogszabály többek közt azért is teszi ezt kötelezővé, mert öt év alatt az úthálózatok javítása, 

felújítása, elhasználódása következtében az utak minőségváltozásával a KRESZ előírásaihoz igazodva, a 

forgalmi rendet is szükséges megváltoztatni. Polgár belterületi forgalmi rend felülvizsgálata legutóbb 2004. 

decemberében történt meg. 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2016. (III.17.) sz. határozatában felhatalmazta a 

polgármestert, hogy Polgár város helyi közúthálózatának forgalmi rend felülvizsgálatához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

A forgalmi rend felülvizsgálatához a Terv-Tár Bt.-t (4025 Debrecen, Hatvan u. 54.) bízta meg az 

Önkormányzat nettó 3.140.000.- Ft áron, melynek fedezetét a 2017. évi költségvetésben biztosította.  

 

A Terv-Tár Bt. a felülvizsgálatot elvégezte, melynek dokumentációja a terjedelme miatt a honlapunkról 

(www.polgar.hu) letölthető. A Terv-Tár Bt. figyelembe véve a lakosság, illetve a műszaki iroda véleményét 

egyéb forgalomtechnikai javaslatokat is megfogalmazott, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2017. november 13. 

 

 

 

      Tisztelettel: 

 

          Tóth József 

          polgármester 

 

  

http://www.polgar.hu/


 

Határozati javaslat 

…./2017. (….) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár város helyi 

közúthálózatnak forgalmi rend felülvizsgálati dokumentációjának elfogadására” vonatkozó előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező a Polgár 

város helyi közúthálózatának forgalmi rend felülvizsgálatának dokumentációját elfogadja. és felkéri a 

polgármestert, hogy a dokumentációt a helyi közút kezelőjének (Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága) átadja és a benne foglaltakat ütemezve elvégeztesse. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező egyéb 

forgalomtechnikai javaslatokkal egyetért, kéri a polgármestert, hogy forgalmi rend változásokat a helyi 

közút kezelőjével elvégeztesse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


