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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 
a Képviselő - testület 2019. szeptember 26 -i ülésére  

Tájékoztató Kiskunhalas város területén az akadálymentesített gyalogátkelőhelyek 
felülvizsgálatáról tárgyban 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas városában az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottunk több, a városunkban 
található gyalogátkelőhelyek akadálymentes átalakítására. 
 
Az átalakítások után a gyalogátkelőkön való közlekedés sokkal biztonságosabbá vált, 
különösen a babakocsival, valamint a kerekesszékkel közlekedők számára. 
 
A gyalogátkelőhelyek, és az azokon való közlekedés azért is érdemelnek kiemelt figyelmet 
mindenféle tekintetben, mivel országosan is túl sok baleset történik az átkelőkön (ebben az 
évben 2019 augusztus végéig 69 gyalogos gázolás történt). 
 
Célunk, hogy az átalakításokkal a gyalogátkelőkön való közlekedést biztonságosabbá tegyük.  
 
Akadálymentes átalakításkor a járófelületnek nem lehet 8%-nál nagyobb menetirányú lejtése, 
valamint oldalirányban is max.: 1,5 % lejtéssel készülhet. 
 
A felületükön nem lehet 2cm-nél nagyobb szintkülönbség, valamint a felület egyenetlensége 
sem haladhatja meg a 0,5cm-t. 
 
Az akadálymentesítés az állami tulajdonú utakon kialakított gyalogátkelőkön is a jelenlegi 
jogszabályok alapján az önkormányzat feladata. 
 
Kiskunhalas városában az alábbi helyeken található akadálymentes gyalogátkelő 
járdakapcsolatok (Halasi Városgazda Zrt. felmérése):                                                 



 
Ezen átalakítások túlnyomó többségét a Halasi Városgazda Zrt. végezte szakmai 
hozzáértéssel. 
 
 
Reményeink szerint az elkövetkező években is szeretnénk folytatni az átkelőhelyek 
átalakítását addig, amíg a városunkban az összes burkolati jellel jelölt átkelőhely 
akadálymentes nem lesz. 
 
 
A közeljövőben az alábbi helyeken tervezünk gyalogátkelőhelyek akadálymentes átalakítását, 
melyeket a Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesületének vezetőjének véleményét 
figyelembe véve állítottunk össze:  
 
Köztársaság utcán: 
                                    -  a bíróság előtt 
                                    -  a kerékpárbolt és a Központi Iskola között 
                                    -  a Kossuth utcai kereszteződésben 
 

Cím Mennyiség

Taxi állomás 2 db

Valkom pékség 2 db

Kis polg.hivatal környéke 4 db

Félegyházi pékség 2 db

Erste bank 2 db

OTP Kossuth u.felől 2 db

Mátyás tér 2 db

Szilády szobor 2 db

Petőf i szobor 2 db

Piaci coop bolt 4 db

Nagy Szeder u. 2 db

Posta (Köztársaság u.) 2 db

Rakodó u. 2 db

Hirling ház 2 db

Kisfaludy u. eleje 2 db

10 emeletes 1 db

Emitel 1 db

Kossuth u. 7 db

Városháza-Jósika u. 2 db

Jósika u. 2 db

Táncsics u. 2 db

Összesen: 49 db

Akadálymentesítet t 
gyalogátkelőhely felmérése



 
Kígyó utcán:              -  az új Posta és a Központi Iskola között 
 
Kossuth utcán:           - a Köztársaság utcai kereszteződésében 
                                   - a Művelődési Ház és az MKB Bank között  
                                   -  a Jósika – Árpád utcai kereszteződésében 
                                   - a Gimnázium – Dob utcai kereszteződésében 
                                   - a Bercsényi utcai kereszteződésében 
                                   - az Állomás utcai kereszteződésében ( a forgalom miatt) 
 
53-as főúton: 
 
                                   - a Csalogány utcai kereszteződésben 
                                   - a Temető utcai kereszteződésben 
                                   - a Batthyány utcai kereszteződésben 2 db. 
                                   - a Vasút utcai kereszteződésben 2 db. 
                                   - a Bajza utcai kereszteződésben 
                                   - a Kölcsey utcai kereszteződésben 
                                   - a Kazinczy utcai kereszteződésében 
                                   - a Botond utcai kereszteződésben 
 
 
A fenti felsorolás nem az átalakítás fontossági sorrendjét jelöli, azt mindig az adott évben a 
költségvetésben rendelkezésre álló összeg figyelembevételével határoznánk meg. 
 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 17. 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k.                        


