
1. oldal, összesen: 2 

ELŐTERJESZTÉS   
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. május . 

A napirendet tárgyaló ülés: polgármester 

Az előterjesztést készítette: Jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

    veszélyhelyzeti 

A tárgyalandó témakör tárgya: 

BOKRÉTA UTCÁBA FORGALOMLASSÍTÓ ELHELYEZÉSE 

 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

A képviselő-testület elé a Bokréta utca lakosai az alábbi kéréssel fordultak. A szűk, járda 

nélküli utcában az autósok nagy sebességgel közlekednek. Az utcában több kisgyerekes 

család él, akik az úttesten tudnak csak közlekedni. A Bokréta u. 9. környékén van egy 

útkanyarulat, ami a kerítések miatt nehezen belátható. A lakók saját költségen szeretnének 

kihelyezni egy forgalomlassító berendezést. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta már az ügyet és a 63/2019.(IX.26.) számú határozatával nem támogatta a 

fekvőrendőr kihelyezését.  

A lakosok továbbra is indokoltnak tartják a fekvőrendőr kihelyezését és saját költségen 

vállalnák a kiépítését. 

A fekvőrendőr kihelyezésére a KRESZ szerint csak lakó-pihenő övezetben van lehetőség, 

Nagymaroson ilyen övezet nem található. 

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

- 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 

- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről 

- 63/2019.(IX.26.) számú GVB határozat. 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

 

6. MELLÉKLET 

 

7. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesterének 

…../2021. (…..) polgármesteri határozata 

 



2. oldal, összesen: 2 

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 

a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva, úgy dönt, hogy  

 

a Bokréta utcába forgalomlassító berendezés kihelyzését, a jogszabályi feltételek hiánya 

miatt, nem támogatja. 

 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőket. 

 

 

Felelős: polgármester 

Végrehajtó: Városüzemeltetési és Városfejlesztési csoport 

Határidő: 2021. július 1. 

 

 

 

Nagymaros, 2021. május 19. 

 

 

 

………………………….. 

Varga Máté 

VVCS előadó 

készítő 

………………………….. 

Heinczinger Balázs 

Polgármester 

előterjesztő 

………………………….. 

Lindmayer Eszter 

Jegyző 

ellenjegyző 
 

 


