
ELŐTERJESZTÉS 

bizottsági hatáskörbe tartozó forgalmi rend felülvizsgálatára 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) szerint Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, 

ha a szolgáltatás a települést is érinti.  

A hatályban lévő jogszabályok figyelembevételével az alapvetően bizottsági hatáskörébe 

tartozó forgalmi rend felülvizsgálatáról a Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 31. szám alatti 

ingatlan előtt közúti jelzőtábla kihelyezésének tárgyában készített előterjesztést az alábbiak 

szerint terjesztem elő: 

Tényállás: 

Majanovich Róbert Sátoraljaújhely, Bem u. 15. szám alatti lakos bérlői kérelmet nyújtott be, 

amely szerint a Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 31. szám előtti közterületen teraszt szeretne 

létesíteni 17 m2 nagyságrendű területen az általa üzemeltetett étterem vendégei részére. Jelenleg 

az adott ingatlan előtt négy kerékkel engedélyezett a parkolás, de a terasz kialakításával 

szükségessé válik két parkolást tiltó KRESZ tábla kihelyezése erre a szakaszra. 

Szakmai javaslat: 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza az utak forgalomszabályozását és a közúti jelzések 

elhelyezését. 

2. § (1) Az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, 

üzemeltetése és eltávolítása az út kezelőjének a feladata. 

4. § (1) Az utak forgalmát úgy kell szabályozni (a forgalmi rendet úgy kell kialakítani), hogy a 

közlekedés résztvevői biztonságosan, gyorsan és zavartalanul közlekedhessenek. 

11. § (1) A közúti jelzéseket a KRESZ és a vonatkozó szabványok rendelkezéseinek 

megfelelően úgy kell elhelyezni, hogy azok a járművezetők és gyalogosok, akikre a jelzés 

vonatkozik, bármely napszakban, kellő távolságból észlelhessék, és azokból - helyismeret 

hiányában is - a forgalmi rendet félreérthetetlenül felismerhessék. 

Ezek alapján javasolt KRESZ táblák kihelyezése „Megállni tilos” megjelölésével, 10 méter 

távolság jelzéssel mindkét irányba. 

 

Sátoraljaújhely, 2021. június 14.  

                 dr. Terdik Sándor 

                jegyző 



 

Határozati javaslat: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

….. /2021. (VI. ….) határozata 

forgalmi rend felülvizsgálatáról 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam: 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat dönt a Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 31. sz. előtti 

közterületen kettő ,,Megállni tilos” közúti jelző táblák „10 m útszakaszon” kiegészítő táblával 

történő kihelyezéséről.   

 

Melléklet: 

 

 

  

 

  


