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TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2012. március 29.-i ülésére
A 2011. évben kihelyezésre került közlekedési táblákról

Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának döntései alapján
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részéről a 2011. évben a Közmunka program,
Gazdasági osztály és a Településfejlesztési osztály munkatársai vettek részt a közlekedési táblák
kihelyezéséhez kapcsolódó munkálatokban.
A 2011. évi költségvetés Városi tevékenység karbantartási anyag kiadási során 1.500.000,-Ft+Áfa
lett betervezve, ezen összegből 1.061.612,- Ft + Áfa került felhasználásra.
A táblakihelyezések és cserék a 2009. évben a Fliesen-Bau 2000 Bt. által elkészített forgalom
technikai felmérés és az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
a 193/2010. (XI.16.); 194/2010. (XI.16.); 95/2011. (IV.26); 101/2011. (V.24.); 149/2011. (VI.21.);
198/2011. (X.19.) számú határozatai alapján történtek, melyek a tájékoztató mellékletét képezik.
A fentiekben említettek alapján 100 darab közúti jelző tábla kerül kihelyezésre és/vagy cserére, a
következő lebontásban:
Tábla típusa
STOP tábla
Elsőbbségadás kötelező tábla
3,5 t-ás korlátozó tábla
40-s korlátozó tábla
Zsákutca tábla
Kivéve engedéllyel kiegészítő tábla
Vasárnap ünnepnap kiegészítő tábla
30-as övezet tábla
30-as övezet vége tábla
Egyirányú utca tábla
Behajtani tilos tábla
Kötelező haladási irány tábla
30-as korlátozó tábla

Darabszám
3
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3
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5
4
5
5
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A Vasút út 1. sz. alatt levő és a Buzgány dűlőben lévő önkormányzati ingatlanok bontását
követően a kereszteződésekben lévő forgalom technikai tükrök okafogyottá váltak, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. hozzájárulását követően leszerelésre kerültek.

A 95/2011. (IV.26.) és 101/2011. (V.24.) számú a Belvárosi utak egyirányúsításáról szóló
Pénzügyi Bizottsági határozatok alapján a Szabolcska - Kossuth Ferenc-Petőfi Sándor - Tompa
Mihály utcák egyirányúsításához szükséges közúti jelző táblák kihelyezésre kerültek és
ideiglenesen letakarásukra került sor, mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrt, kezelésében lévő
országos közút hálózathoz kapcsolódó utcákról van szó és a közút hozzájárulása szükséges az
egyirányúsítás érvénybe lépéshez. A hozzájárulás kérvényezéséhez szükséges forgalomtechnikai
helyszínrajz elkészítése. Az elkészítésre jelenleg árajánlatok bekérése van folyamatban. A
határozatban foglalt további utcákkal kapcsolatban is a fentiek vonatkoznak.
149/2011. (VI.21.) és 198/2011. (X.19) számú Pénzügyi Bizottsági határozatban foglaltak alapján
a Római Katolikus Templom előtti macskaköves útszakasz, és Pingvines Óvoda és Bölcsőde
védelmében hozott intézkedések elvégzésre kerültek. A Vasút útra vonatkozó javaslatok
illetékesség hiányában nem kerülhettek elvégzésre, a határozatban foglalt további döntések
végrehajtásra kerültek.
193/2010. (XI.16.) és 194/2010. (XI.16.) számú Abony Város Útalappal ellátott útjaira
sebességkorlátozó táblák kihelyezéséről szóló Pénzügyi Bizottsági határozat alapján a Szeretet Szegfű - Ibolya utcák sebesség- és súlykorlátozása elvégzésre került, a határozatban foglalt
további utcák sebességkorlátozására a 2012. évben kerül sor.
Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2011. év folyamán a 4-es és 40-es számú főutak időszakos
forgalmi rend felülvizsgálatát végezték el. A felülvizsgálatot követően a 40-401. számú főutak
csomópontjában (Röfi Csárda) a burkolati jelek felújításra kerültek, továbbá felszólította Abony
Város Önkormányzatát a 40-es főúthoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő utak
torkolatában az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák kihelyezésére. A felszólításban szereplő
feladatoknak Abony Város Önkormányzata eleget tett.
Szokásosan a Halottak napja és Mindenszentek ünnepére a Szondi György utca ideiglenesen
egyirányúsításra került.
Jelenleg a következő számú és típusú közút (ki nem helyezett) jelzőtáblák állnak Abony Város
Önkormányzatának rendelkezésére:
Tábla típusa
Parkoló tábla
Elsőbbségadás kötelező tábla
3,5 t-ás korlátozó tábla
40-s korlátozó tábla
Balra kanyarodni tilos tábla
20-s korlátozó tábla
Egyenetlen úttest tábla
30-as övezet tábla
Mindkét irányból behajtani tilos tábla
Egyirányú utca tábla
Behajtani tilos tábla
Kötelező haladási irány tábla
30-as korlátozó tábla
Előzni tilos tábla
12,5 t-ás korlátozó tábla
Gyalogos átkelőhely tábla
Útszűkület tábla
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Útmunka tábla
Kivéve busz kiegészítő tábla
Kijárat tábla
Kiegészítő tábla

1
2
1
1

A fentieket összegezve az Abony Város Önkormányzatának készletén 141 darab tábla és 93 darab
oszlop van.
A 2012. évben nettó 1.500.000,- Ft összeg lett betervezve a közúti táblák vásárlására és egyéb
utakkal kapcsolatos tevékenységek fedezeteként. A rongálások és felmerülő új igények miatt
folyamatos ellenőrzés és felmérés szükséges.
A fentiekben foglalt határozatok alapján folytatódik az idei évben a táblák kihelyezése. A KMOP5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont
fejlesztése” című pályázat keretében ideiglenes és végleges forgalmi rend változások kerülnek
kiépítésre (Szilágyi Erzsébet utca kétirányú forgalmú; Kossuth térről a teherforgalom kitiltása;
ideiglenesen a Kossuth tér macskaköves útszakasza a tömegközlekedés számára megnyitásra
kerül). A tervekben szerepel néhány kereszteződés forgalmának normalizálása útburkolati jelek
felfestésével (Szelei - Radák Katalin; Hunyadi János - Jókai Mór utcák).
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a tájékoztató megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
…../2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
A 2011. évben kihelyezésre került közlekedési táblákról szóló tájékoztató elfogadásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2011. évben kihelyezésre került
közlekedési táblákról szóló tájékoztatót megismerte, és azt elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásában közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
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dr. Vörös Mária aljegyző
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Abony, 2012. március 12.
Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

