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Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 Kérelem 

 Jegyzőkönyv helyszíni szemléről 

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -  

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
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 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2019. október 28-án lakossági megkeresés érkezett, melyben a Kender utcában élő etyeki la-

kosok kérik a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Etyek, Kender utca területén forgalomcsil-

lapító küszöbök kihelyezéséről gondoskodjanak.  

A területen helyszíni szemlét követően a Rendőrkapitányság forgalomtechnikai munkatársá-

nak részvételével megállapításra került, hogy a területen legfeljebb három forgalomcsillapító 

küszöb elhelyezése megengedett. 

A kérelem támogatása esetén korábbi beszerzések alapján a költségek az alábbiak szerint 

becsülhetők: 

  



 

Megnevezés Me 
Egységár 

anyag+munkadíj 
Mennyiség 

Költség (brut-

tó) 

Forgalomcsillapító küszöb, 

kihelyezéssel 
 fm 26.924.- 

12 fm 

(3 db fekvőrendőr) 
323.088.- 

„Bukkanó” j. tábla, oszlop-

pal, kihelyezéssel     6 db 
 db 78.400.- 6 db 470.400.- 

Járulékos költség kiszállás 

(Bp., - Etyek - Bp., x2)  
ktg 38.000.- 1 ktg 38.000.- 

 

Összesen megközelítőleg bruttó: 831.488.- Ft 

A tapasztalatok alapján a forgalomcsillapító küszöb elhelyezését, az azon történő áthajtásból 

adódó zajhatásokat szintén szokták sérelmezni a területileg érintett lakosok, ebből kifolyólag 

megfontolásra javasoljuk a forgalomcsillapító küszöb és a hozzá tartozó tábla elhelyezését. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, döntsön Etyek, Kender utcában a forgalomcsillapítás 

eszközeinek elhelyezéséről, illetve a sebesség fizikai korlátozásának egyéb lehetőségéről. 

 

Etyek, 2020. január 16. 

Tisztelettel, 

 Dr. Révész Zoltán 

 aljegyző 

  



„A” 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2020. (…….) határozata 

 

A Kender utca forgalmi rend változtatásával kapcsolatos kérelemről 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. támogatja Etyek, Kender utcában a forgalomcsillapítás alábbi eszközeinek elhelye-

zését: 

a) ………………….. 

b) ………………….. 

c) …………………. 

… 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó árajánlatok bekérésére és az 1. pont sze-

rinti eszközök beszerzésére, 

 

3. az 1-2. pontokban foglaltak feladatok végrehajtására …………… Ft forrást biztosít 

a 2020. évi költségvetésében. 

 

 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

„B” 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2020. (…….) határozata 

 

A Kender utca forgalmi rend változtatásával kapcsolatos kérelemről 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Etyek, Kender utcában 

a forgalomcsillapítás eszközeinek elhelyezését. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

 








