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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pásztó Nagymező utca iskolák előtti szakaszán iskola kezdéskor és befejezéskor jelentősen 
megnövekszik a gépjármű forgalom. Az autóból kiszálló gyerekek esetenként az úton 
keresztül tudják megközelíteni az iskolát, ami balesetveszélyes. Az iskolabusz jelenleg a 
viszonylag keskeny útszakaszon áll meg, ezzel nagymértékben korlátozza a kétirányú 
közlekedést. A járda melletti magas sövény miatt a gyerekek a gyalogos átkelőhelynél nem 
látják be az utat, ami szintén balesetveszélyes. 
A témában 2014. november 10-én közlekedés-biztonság technikai bejárást tartottunk, melyen 
a Pásztói Rendőrkapitányság és a Magyar Közút képviselői is részt vettek. A bejáráson 
megvizsgáltuk az útszakasz egyirányúsításának lehetőségét, mely a balesetveszély 
csökkentésének egyik lehetséges módja. A szükséges KRESZ-táblák kihelyezését a mellékelt 
forgalomtechnikai terv tartalmazza.  
Az egyirányúsítás megvalósításához 14 db táblát kell kihelyezni melynek költsége kb. 25 e 
Ft/db. Az iskolabusz részére biztosított megállóhely több parkoló megszüntetésével jár, ezt 
részben lehet pótolni az egyirányúsításból adódóan párhuzamos parkolóhelyek kialakításával. 
Az iskolák előtt sövény kivágásával az útszakasz beláthatósága biztosított lesz, de így nem 
lesz ami megakadályozza a gyerekeket abban, hogy kiszaladjanak az úttestre. Feltétlenül 
szükséges korlát kiépítése. 
 
Az egyirányúsítás előnyei: 
A reggeli csúcsforgalomban is a gyerekek biztonságosabban tudják megközelíteni az 
iskolákat. Ki tudnak az autóból szállni a jobb oldalon, nem kell végiggyalogolni az úttesten. 
 
Nem indokolja az egyirányúsítást: 

− A csúcsforgalom viszonylag rövid ideig  reggel 7.15-8.00-ig tart. 
− Ebben az időszakban mindig rendőri jelenléttel biztosítják a közlekedést. 
− Két év nyilvántartásában a Nagymező utcán nem volt baleset. 
− Egyirányúsítás esetén a környező utcák forgalma emelkedne meg.  
 Fő utca: ennek forgalma így is nagy, a kikanyarodéás nehézkes. 
 Rákóczi utca: itt volt személyi sérüléses baleset. 
 Cserhát lakónegyedi út: ez szintén gyermekintézményt érint. 

− Semmi nem indokolja, hogy pl. tanítási szünetekben, éjszaka ne lehessen mindkét 
irányból behajtani az útszakaszra. 

− A Nagymező úton lakóknak nagy kerülőt jelentene az egyirányúsítás 
− Az egyirányúsítás miatt a parkolóhelyet át kell gondolni, a merőleges beállások helyett 

ferde, illetve párhuzamos parkolókat kell kialakítani, azokat felfesteni. 
− A sok tábla miatt az útszakaszon „táblaerdő” alakul ki, ezek és a burkolat felfestés 

költsége kb. 450 eFt lenne. 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése szerint: „A közút 
forgalmi rendjét …. a közút kezelője alakítja ki”. Közút kezelőjén helyi közutak tekintetében 
a … 34. §..... esetében a helyi önkormányzat Képviselő-testületét kell érteni (46.§ (1) 
bekezdés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Nagymező 
utca egyirányúsítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. A Képviselő-testület a Nagymező utca - Diófa utca - Hunyadi u. közötti szakaszának 
forgalmi rendjét a határozat mellékletét képező forgalomtechnikai terv szerint 
határozza meg. 

 
2. A Képviselő-testület az egyirányúsításra 450 EFt-ot a költségvetési rendelet következő 

módosítása keretében a költségvetésében biztosítja. 
  Felelős: polgármester 
  Határidő: értelemszerűen 
 

3. 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: 2014. december 30. 
 
 
Pásztó, 2014. november 20. 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
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