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Tisztelt Képviselő-testület! 

Pásztó Városi Önkormányzat forgalmi rend változás bevezetését tervezi a Csillag téren (742/3 hrsz) 
a Szent Imre tér és az Árpád út között (Diego előtt). 
A forgalmi rend módosítása szükséges, mivel a Széles Pékség kerítés fala akadályozza a kilátást, 
ezért az utcából történő kihajtás balesetveszélyes.  
A témában 2018. május 23-án közlekedés-biztonság technikai bejárást tartottunk, ahol 
megvizsgáltuk az útszakasz forgalmi rend változásának lehetőségét. A bejáráson részt vett a Pásztói 
Rendőrkapitányság és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai, akik elmondták, hogy 
támogatják az önkormányzat kezdeményezését 
A szükséges KRESZ-táblák kihelyezését a mellékelt forgalomtechnikai terv tartalmazza.  
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt nyilatkozott, hogy a forgalmi rend módosítása miatt, a Szent Imre 
térnél, az érintett útcsatlakozásnál lévő 2 db,,kötelező haladási irány” jelzőtábla bevonásáról 
intézkedik. 
A forgalmi rend változás megvalósításához 4 db táblát kell kihelyezni melynek költsége kb. bruttó 
60 000 Ft. 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése szerint: „A közút forgalmi 
rendjét …. a közút kezelője alakítja ki”. Ugyanezen jogszabály 46 §(1) bekezdése alapján a közút 
kezelőjén helyi közutak tekintetében a … 34. §..... esetében a helyi önkormányzat Képviselő-
testületét kell érteni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Csillag tér forgalmi 
rendjének módosításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Csillag tér forgalmi rendjét a határozat mellékletét képező 
forgalomtechnikai terv szerint határozza meg. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről a Pásztói 
Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. útján gondoskodjon. 
 
 

 Felelős: polgármester, Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft   
    ügyvezető igazgatója 
 Határidő: 2018.augusztus 1. 
 
 
Pásztó, 2018. június 06. 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester  
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
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