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Tisztelt Képviselő-testület!  

  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § -a alapján a közút kezelője - az országos 

és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva - köteles gondoskodni arról, 

hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált 

legyen. 

A közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút kezelője alakítja 

ki. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása 

esetén, de legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, 

módosítania kell.  

A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet 

megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút 

kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti. 

A forgalmi rend felülvizsgálatára sor kerülhet hivatalból, hatósági intézkedés okán, lakossági 

kérelemre.  

 

 A 2018. november 09.-én Polgáron megtartott kihelyezett Megyegyűlés egyik kiemelt témája 

volt ”Tájékoztató a közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről Hajdú-Bihar megyében” napirend. 

Akkor a térség polgármestereivel és a választókörzet országgyűlési képviselőjével egyeztetve 

felvetettük a Tisza-mente térség településeit összekötő 3315-ös út felújításának szükségességét, 

amely azóta - egy rövid szakaszt kivéve, amely az Újszentmargita és a Cserepes elágazást 

közötti részt jelenti - a térségben közlekedők megelégedésére elkészült.  

A napirend tárgyalásának másik fontos, a térséget érintő felvetése a 35-ös főút és a 3324-es út 

kereszteződésének a biztonságossá tételére irányult, amelynek hatására a közútkezelő azóta 

kisebb módosításokat hajtott végre a csomóponton. Figyelmeztető, illetve figyelemfelhívó 

közlekedési táblák kerültek kihelyezésre. A csomópont továbbra is közlekedésbiztonsági 

kockázatokat hordoz, hiszen az elmúlt években több, súlyos személyi sérülésekkel és jelentős 

anyagi károkat okozó baleset történt a kereszteződésnél. Az elmúlt években többször is 

szerepelt a város közéleti fórumain ez a probléma, sőt lakossági aláírásgyűjtést is indított 

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület, mint helyi civil egyesület, amelyben a csomópont 

biztonságossá tételét egy körforgalom kialakításával kezdeményezték. A városlakók a 

kezdeményezést több mint nyolcszáz aláírással megtámogatták. 

 

Az elmúlt években a Képviselő-testület tagjai több alkalommal is, a város közbiztonsága és 

közlekedésbiztonsága napirendek tárgyalásakor jelezték a csomópont veszélyes helyzetét, 

amelyhez a rendőrség egyetértő, támogató véleménnyel csatlakozott. A képviselők körében a 

téma napirenden tartását, az ügy megoldási lehetőségeit Béke László mentorként képviseli.  



 

Az elmúlt időszakban történtek egyeztetések a városi rendőrkapitányság közlekedési 

alosztályával, ahonnan baleseti statisztikát és közlekedésbiztonsági javaslatokat kértünk.  

A rendőrségtől kapott baleseti kimutatásból megállapítható, hogy az elmúlt öt évben hat baleset 

volt a csomópontban, ezek között nem volt halálos baleset, azonban azok közül több súlyos 

személyi sérüléssel történő baleset volt.  

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság kezelésében lévő főúti 

csomópont forgalomszabályozás módosítása a megyei közútkezelővel való egyeztetés alapján 

történhet.  

 

Béke László képviselő úr a képviselő-testület 2021. november 12.-i ülésén kezdeményezte, 

hogy készüljön előterjesztés a csomópont problémájáról és a képviselő-testület alakítsa ki 

határozat formájában is a véleményét. Az előterjesztés elkészítéséhez szakmai konzultációra 

hívtuk az érintetteket, hogy ennek keretében tárjuk fel a problémát és vitassuk meg a megoldási 

lehetőségeket.  

 

A polgármester által 2021. december 7-én 14 órakor a Polgári Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termébe összehívott, a 35-ös számú főút és a 3324-es számú út kereszteződésének 

biztonságossá tétele érdekében kezdeményezett szakmai tanácskozáson:  

• Varga László projektvezető, NIF Fejlesztési Programiroda – Közutak, Projektiroda   

• Szoták Zoltán igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság  

• Tassonyi Zsolt osztályvezető, Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei forgalomtechnikai és 

kezelői osztály 

• Klenóczky Károly mérnökség vezető, Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

• Csősz Krisztián r.alezredes, osztályvezető Hajdúnánási Rendőrkapitányság  

• Monoki Viktor r. alezredes őrsparancsnok, Polgári Rendőrőrs 

   vettek részt személyesen.  

 

A szakmai tanácskozáson Béke László, mint önkormányzati képviselő „Egy alattomos 

kereszteződés” címmel ismertette a tiszaújvárosi kereszteződés problematikáját egy 

prezentáció keretében. A részletes probléma felvetést követően állást foglalt abban, hogy az itt 

közlekedők biztonsága érdekében a csomópont  forgalomszabályozása tekintetében mielőbbi 

beavatkozásra van szükség. A képviselő úr egyúttal kezdeményezte a csomópont átépítését, 

kérte az illetékeseket, hogy sürgősen tűzzék napirendre a közlekedési csomópont 

forgalomszabályozásának felülvizsgálatát, azzal, hogy valósuljon meg egy olyan fejlesztés, 

amely az itt közlekedők mindennapjait biztonságossá teszi. 

 

A témafelvetést követően az érintettek megvitatták a közlekedési csomópont 

forgalomszabályozását annak javítási és módosítási lehetőségeit, melyet részletesen az 

előterjesztés mellékletéhez csatolt (1. sz. melléklet) emlékeztető tartalmazza. 

 

Összegezve a megállapításokat és a javaslatokat a csomópontban a főútvonalon átmenő és 

felkanyarodó gépjárműforgalom biztonsága érdekében a sebesség csökkentésének betartatása, 

veszélyt jelző táblák kihelyezésével a figyelemfelhívás fokozása a cél. A csomópont 

forgalomszabályozásának alapvető módosítását a kerékpárút kiépítése okán – esetlegesen 

körforgalom kiépítését - a rövidtávon megtett intézkedések eredményétől függően fogja 

megvizsgálni a közútkezelő, továbbá a helyszíni szemlén felvetett azonnali intézkedéseket a 

rendőrség közlekedési osztálya támogatta.  

 

 



Az előterjesztésben ismertetettek alapján javaslom a Polgár 35-ös számú és a 3324-es számú 

utak kereszteződésének közlekedésbiztonságosabbá tétele és a közlekedés biztonságát sértő 

vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a képviselő-testület kezdeményezze az 

alább felsorolt érintetteknél a forgalomszabályozás módosítását és a forgalmi rend 

felülvizsgálatát: 

- Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint az érintett közút kezelője 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi 

és Fogyasztóvédelmi Főosztály, mint érintett közlekedési hatóság  

- Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatóság, Hatósági 

Koordinációs Főosztály, mint közérdekű bejelentés kapcsán eljáró szerv 

 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.   

 

Polgár, 2021. december 9. 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester  

  

Határozati javaslat 

……../2021. (XII.16.)  határozat 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Polgár 35-ös 

számú és a 3324-es számú utak kereszteződésének forgalmi rend felülvizsgálatára, továbbá 

annak közlekedésbiztonságosabbá történő kialakítására” ” vonatkozó előterjesztést az alábbi 

döntést hozta: 

  

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgár 35-ös számú és a 3324-

es számú utak kereszteződésének közlekedésbiztonságosabbá tétele és a közlekedés 

biztonságát sértő és veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében kezdeményezi az 

érintett közlekedési hatóságnál, a közút kezelőjénél és az illetékes minisztériumnál a 

forgalmi rend felülvizsgálatát és közlekedésbiztonságosabbá történő kialakítását. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a döntéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

 

 

Felelős: Tóth József polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

 

 

 


