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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
Előterjesztése 

a Képviselő - testület 2017. október 26 - án tartandó ülésére 
Kiskunhalason az Alkony utca forgalmi rendjének átalakítása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalason a fent nevezett utcában jelenleg kétirányú forgalmi rend van érvényben, mely 
szerint a Hunyadi utca és a Polgár utca irányából lehet az utcán közlekedni. 
Az utca lakói keresték meg alpolgármester urat azzal a problémával, hogy az utcán a kora 
reggeli és esti órákban a környék forgalma itt bonyolódik közlekedésükkel a lakók nyugalmát 
nagymértékben zavarva. 
Mivel a környező utcákba korlátozott behajtási lehetőség van (Fecske, Csiga), valamint az 
Alkony utca szilárd burkolatú, így a földes utcákban lakók is ezen az utcán hajtanak 
keresztül. 
Kérésüket megfogalmazták, mely szerint szeretnék, ha az utcájukba bevezetésre kerülne az 
egyirányú forgalmi rend, amit az utca keskenysége is indokol, valamint, csak az hajthatna be 
aki ott lakik, vagy ott van dolga, és azok akik csak átmenő forgalomra használnák, azok a 
Polgár utcán keresztül a Tinódi utca irányába közlekednének. 
A jelenlegi állapotot figyelembe véve javasoljuk, hogy az Alkony utca Hunyadi utca 
kereszteződésében az Alkony utcára egy ,,Mindkét irányból behajtani tilos” tábla kerüljön 
kihelyezésre, azzal a kiegészítő táblával, hogy ,,Kivéve célforgalom”, valamint a Polgár utca 
Alkony utca kereszteződésében az Alkony utcára egy ,,Mindkét irányból behajtani tilos” tábla 
kerüljön kihelyezésre. 
Így az utcába csak azok hajthatnának be a Hunyadi utca irányából, akik ott laknak és azok, 
akik hozzájuk érkeznek. 
Ezzel reményeink szerint a nagy átmenő forgalom által keltett zajhatások csökkennének. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalason az 

Alkony utcára a Hunyadi utca kereszteződésében, egy ,,Mindkét irányból behajtani 
tilos” alatta,,Kivéve célforgalom” táblák kihelyezésével és a Polgár utca Alkony utca 
kereszteződésében az Alkony utcára egy ,,Mindkét irányból behajtani tilos” tábla 
kihelyezésével az új forgalmi rend bevezetéséhez hozzájárulását adja. 
 

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