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ELŐTERJESZTÉS A PANNONHALMA BÉKE UTCÁBAN ELHELYEZETT
FEKVŐRENDŐRREL KAPCSOLATBAN
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 7. napi ülésére.
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pannonhalma, Béke utca, István király és Bocskai utca közötti szakaszán elhelyezett
fekvőrendőrrel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
1.
A Béke utca jelzett szakaszának lakóitól 2017. május 2-ai keltezéssel először egy 6 lakóházból
származó aláírással ellátott kérelem érkezett a képviselő-testülethez, mely szerint az utcaszakaszra
forgalomlassítót ( fekvőrendőrt vagy egyirányú útjelző táblát ) kérnek.
Az indokolás szerint az utcában elviselhetetlenné vált a személy és teherforgalom, mert az autósok
és a motorosok a hajnali óráktól késő estig nem a megengedett sebességgel száguldoznak, a zaj és a
por elviselhetetlen, a tehergépjármű forgalomra kihelyezett táblákat pedig senki sem veszi
figyelembe. Az utcában több kereskedelmi tevékenységet folytató üzlet és autószerelő műhely is
működik, s a járóbeteg ellátó központhoz is többen ezen a szakaszon közlekednek. Az utca keskeny,
balesetveszélyes, két autó találkozása esetén az útpadkára kell hajtani a kerülés érdekében.
A képviselő- testület 2017. május 3-ai ülésén a kérelemmel érdemben nem foglalkozott, mivel a
jelzett útszakaszon huszonhárom ház található s a kérdés érdemi tárgyalásához az érintettek több
mint 50 %-ának egybehangzó nyilatkozatára lett volna szükség.
2.
A képviselő-testület 2017. május 30-ai ülésére a korábbi aláírások mellett a jelzett utcaszakaszon
található 9 házból származó aláírással újabb kérelem érkezett a fenti ügyben. A kérelem szó szerint
megegyezett a korábbival, azzal az eltéréssel, hogy az egyirányú utcát jelző tábla elhelyezésére
vonatkozó kérés már nem szerepelt benne, s a kérelem csak a fekvőrendőr elhelyezésére
vonatkozott.
A képviselő-testület a 23 házat érintő útszakasz ismeretében a 15 házból érkezett aláírásokkal
ellátott kérelemmel már érdemben foglakozott és úgy döntött, hogy a többség akaratát figyelembe
véve fekvőrendőrt helyez el a jelzett szakaszon a kérelemben jelzett panaszok orvoslására.

3.
Miközben a fekvőrendőr és a hozzá szükséges közúti jelzőtáblák megrendelésre kerültek s a rendőr
tervezett helye az útburkolatra felfestésre került, a Béke utca jelzett szakaszának négy házából,
augusztus 18-ai keltezéssel, hét ott lakó aláírásával újabb kérelem érkezett a képviselő-testülethez,
melyben az aláírók ( akik közül egy a korábbi kérelmet is aláírta) az ellen tiltakoztak, hogy a
fekvőrendőr a házaik elé kerüljön, mert nem szeretnék minden nap hallgatni az ezzel járó
kellemetlenségeket. A kérelem szerint az utcának ez a szakasza elég rövid ahhoz, hogy itt egy
autóval fel lehessen gyorsulni, a gépjármű forgalom pedig e szakaszon amúgy is kicsi.
A képviselő-testület 2017. augusztus 29-i ülésén e kérelmet meghallgatta, korábbi döntésén nem
változtatott a két fekvőrendőr helyének közlekedésbiztonsági és hatásfokbeli ellenőrzése
megtörtént.
4.
A két fekvőrendőr ( 299.441. Ft. ) és a szükséges közlekedési táblák ( 60.198. Ft. ) 2017
szeptemberében megérkeztek és 2017. október 3-án kihelyezésre kerültek a jelzett útszakaszra.
2017. október 4-én, majd október 5-én több aláírással ellátott kérelem érkezett az önkormányzathoz,
melyben az aláírók a lefektetett fekvőrendőr visszabontását kérték a zaj és balesetveszély elkerülése
miatt.
Az összesen 58 tiltakozó aláírás megoszlása a következő:
- 7 aláírás azon lakóktól, akik korábban a fekvőrendőrt kérő 15 aláíró között

voltak.

- 17 aláírás ( 10 házból ) azon lakóktól, akik korábban nem írták alá a
azonban az itt aláírók házastársa aláírta a korábbi kérelmet.

kérelmet, két ház esetében

- 4 aláírás ( 3 házból ) olyan Béke utcai lakóktól, akik nem az érintett

útszakaszon laknak.

- 30 aláírás ( 25 házból ) olyan aláíróktól akik nem a Béke utcában laknak.
5.
A tiltakozások és a rendőr magassága miatt a fekvőrendőr eltávolításra került.
Az újonnan megrendelt ( 171.531. Ft. ), szemmel láthatóan enyhébb akadályt képező fekvőrendőr
elhelyezése előtt a Tisztelt Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy korábbi határozatát
fenntartja és az új fekvőrendőrt elhelyezi a Béke utcában, vagy a lakosság kérésének eleget téve
határozatát visszavonja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a javaslatot vitassa meg s hozza meg döntését!
Pannonhalma, 2017. október 27.
Tisztelettel:
dr. Szabó György
aljegyző

