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omán Váro s Önkormanyzat

Képviselő testülete

ELŐTERJESZTÉS

űtvonalainak forgalomtechnikai
felülvizs gálata aktualwálása

Pomázváros közútjaína\ gyalogos

és kerékpáros

Pomáz Város Önkormányzata 2016 évben úgy határozott, hogy elkészítteti a ,Pomóz város
közútjainak, gyalogos és kerékpóros útvonalainak forgalomtechnikai felülvizsgólata aktualizóIósa"

címü dokumentumot tekintettel an;a, hogy a korábban ebben a témában készült tervek több mint 1 0 év
elteltével már nem feletek meg a jelenlegi állapotoknak.
A megbízott tervezők a Bokut-Terv Mémöki és Vállalkozó Kft. képviseletében 2016 év folyamán a

megléi'ő utak állapotfelmérésétis e|végezve, a hivatal szakembereível többszöri

egyezteIve

ekészítettékaz a|xia\izálást, amely alapja lehet Pomáz város forgalomtechnikai rendjének megfelelő
kialakításához'
A tanulmány kitér Pomáz városának a kömyező településekhez képesti elhelyezkedésére, közlekedési
helyzetére, irgyelembe veszi az országos távlati terveket, továbbá a meglévó ítszetkezetek gffitőút
fu

A

nkció it, e gy ir ányí utcáit, parkolá si heIy zetet stb. i s felülv izs gálj a.

a

tanulmányt

testület Io4l2OI7 (V.17.) sz.

Öt.

határozatával

az

elkészült tanulmányt

mó do s ítá s okkal őv áhagyta.
j

A

forgalomtechnikai terv alapján a KRESZ táblák kihelyezésére, eltávolítására' cseréjéretervek
készültek melyek alapján eiso titemben megtortént a lényeges forgalomtechnikai változások
végrehajtása. A második ütem végrehajtása amelyben elsősorban a lakó pihenő övezetek kijelölése és
a zsamicat jelzése il|etve további tükrök kihelyezése szerepel, még nem kezdődött meg.
Lakossági kérésekmelyek az e\ső ütem megvalósítása ltát2079. október végéigbeérkeáek:
1' Éarsfa utca egyirányú, behajtás a szúkhelyre legyen tilos, teherautóknak, mert a sarkjházakaÍ
elviszi. (Magyar KöZ6t egyeztetés sziikséges)
2. Té1 - Boglárka - őszkereszteződésébe tükör kihelyezésétkéfték.
3. Elsőbbségadás kötelező táblát kértek a Gesáenyés utcara a Messeliásnak ne kelljen

4'
5.

6.
7.

elsőbbséget adnia a jobbról érkezőknek.
Wattay utca 5. alatti lakó: megállni tilos táblát kért az utca végére.Az épitkezésekmiatt

megnyomták a kerítését,szűkös azutcautcán parkoláshoz'
Kértéka Fáy András utcában lakók, hogy az óvoda környékén ne lehessen parkolni azűtkét
oldalán, mert nem tudnak hazamenni, behajtani a kapubejarójukon.
ze,bra és
,,IIRBS PRo PATIENTE" Közhasznú Nonprofit Kft. (volt Gálfi Béla kőrháznáI)

közvilágítással ellátott buszmegálló létesítése.(Magyar Közut egyeztetés szükséges)
Az orgona utca lakói sebességkorlátozástkértek az átmető forgalom miatt.

1

8. A

9'

L0.

Susnyár úton sebességkorlátozást kértek.
A Vujicsics tér kereszteződésének jobb átláthatőságát a forgalmi rend segítésétkérték,a
v eszélyhe|y zet elkerül és éhez

A Sztojity

Sztefán utca és a Nikola Tesla utca forgalmi rendjének megfordítását kérték
(Magyar KöZ6t egy eztetés szükséges)
L1. A Balogh Áaam utca és az othello utcáramár megépült kitérők vizsgálatátkérték, ezzel
együtt további kitéIők kiépítését.
12. A Beniczk<y 78. szám előtt meglévő gyalogos átkelőhely lámpás átkelésétkérték(Magyar

Közut

egy eztetés sziikséges)

Több esetben kértéka forgalomtechnikai terv készítésesorán felmért rossz állapotí, hiányző táblák
cseréjétilletve a KRESZ táblák kihelyezésének II. üteme befejezését,amely nagyobb részt. a lakő
pihenő övezetek, zsákutcák kijelölését és több helyen forgalmi tiikör elhelyezéséttartalmazza'

A

100 napos prograrnban is szerepeltetett lakossági igényeknek megfelelően javaslom a

-

-

Lámpaltcatészéreelsőbbségadásra jogosító tábla levételét,azzalhogy a Lámpautca a
továbbiakban alárendelt lesz a Luppa Vidor utcának, így felkenil egy elsőbbség adás kötelező
tébla
A Tiszolszky telepen a Katona Sándor utca egyirányúsítása a Táncsics Mihály utca felé
(Magyar Közut egyeztetés sztikséges)

Javaslom továbbá hogy az eddig beérkezett indítványokat tfugyalja meg a testület, döntsön
végrehajtásának előkészítéséről.

azok

Pomáz,2019. 12.06
polgármester

HATÁRoZATI JAVASLAT
P

IMAZ vÁno s ÖNronruÁNyzar rÉpvts BrŐ -rB srÜrETÉNEK
12019 (XII.18.) határozata

Pomáz Város onkormányzat Képviselő testtilete .................igen ...................'nem szavazatta|
Íartőzkodás mellett így határozott, ho gy
az aléhbi helyeken kéri a táblák kihelyezését a forgalmi rend segítése érdekében:
az alábbi helyeken pedig kéri a táblákkihelyezésénekvizsáIatát:

Határidő: azonnal
Felelős: Leidinger Istviín Polgiírmester,
Hámornyikné Csemeczki Zita fotanácsos

Pomáz,2019.I2.I8.
Leidinger Istvrín
polgrírmester
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