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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 
a Képviselő - testület 2017. június 29 - én tartandó ülésére 

Kiskunhalason a Kovács Pál téren kétirányú forgalmi rend kialakítása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalason a májusi testületi ülésen döntés született a Székely utca elejének a Kovács Pál 
térig eső szakaszának kétirányú forgalmi renddé alakítására. 

Korábban a Kovács Pál tér a Székely utcától volt egyirányú a Gimnázium utca irányába, 
mivel az úttest szélessége és az út melletti nagyra nőtt tuják nem tették lehetővé a kétirányú 
közlekedést, valamint a Székely utcán szintén csak a városközpont irányába lehetett volna 
közlekedni, ahogy a Gimnázium utcán is. 

Néhány évvel ezelőtt lakossági kérésre, a Vitéz-Gimnázium utca irányából lehetővé tettük a 
sarkon működő szódagyártó vállalkozáshoz való behajtást. 

Az idei év tavaszán az út melletti tuják kiszedésre kerültek és újra lett parkosítva az 
ingatlanok előtti közterület, valamint az útpadka is zúzottköves megerősítést kapott. 

A jelenlegi állapotot figyelembe véve életszerűvé vált, hogy a téren a kétirányú forgalmat 
biztosítsuk, ami által a Székely utcán a Felsőváros irányába közlekedni szándékozók ezt rövid 
úton megtehessék. 

Ezen forgalmi rend változás bevezetését a gépjármű oktatók is jónak, életszerűnek ítélték. 
Az elsőbbségi viszonyt úgy javasoljuk kialakítani, hogy a Székely utca irányából közlekedők 
kapnának elsőbbséget a Vitéz-Gimnázium utca irányából közlekedőkkel szemben, mivel itt a 
kiemelt szegély miatt nem tudnak kitérni a szemből érkezőktől. 
 
Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason a 
Kovács Pál téren a Székely utca és a Gimnázium utca közötti szakaszán a 
kétirányú forgalmi rend bevezetéséhez a hozzájárulását megadja úgy, hogy a Székely 
utca irányából közlekedők kapjanak elsőbbséget a Gimnázium utca felől érkezőkkel 
szemben. 

2. A Képviselő-testület felkéri a közútkezelőt a szükséges táblák beszerzésére, 
valamint a Városgazda Zrt.-t a táblák kihelyezésére. 

Határidő: 2017. július 24. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:Meggyesi József közútkezelő 
Határozatról értesül:   Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. vezérigazgatója Bem u. 1 .fsz. 15. 

Meggyesi József közútkezelő 

Kiskunhalas, 2017. június 8. 

Fülöp Róbert s.k. 



 



 



 


