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Tisztelt Képviselő-testület! 

2019. november 22-én lakossági megkeresés érkezett, melyben az Etyek, Magyar utca 4. 

számú házban élők kérték a tisztelt Képviselő-testület együttműködését, az Etyek, Magyar 

utca 4. számú ingatlan előtti forgalomcsillapító küszöb megszűntetését. Az ingatlan előtti fek-

vőrendőrön történő áthaladás nem megfelelő sebességgel történik, melynek következtében 

erős és állandó zavaró zajhatásnak és az zökkenések következtében kialakuló rezgésnek van-

nak kitéve, melyek aggodalmat keltenek az ingatlan tulajdonosaiban. 

Javasolják a 30 km/h sebességkorlátozó tábla mellé az „Iskola” figyelmeztető tábla kihelyezé-

sét a forgalomcsillapító küszöb helyett. 

A Képviselő-testület a lakossági kérelemre indult eljárás során, 18/2019. (I.24.) számú hatá-

rozatával támogatta forgalomcsillapító küszöbök elhelyezését, melyek helyét a Fejér Megyei 

Rendőrkapitányság és a polgármesteri hivatal munkatársai helyszíni szemle alkalmával egye-

zették. 



A Magyar utca forgalmának forgalomcsillapító küszöbbel történő hatékony szabályozásához, 

az utca elején mindenképpen szükséges egy küszöb elhelyezése, hogy az iskola előtti sebes-

ség csillapítás megtörténjen. Az Etyek, Magyar utca 4. szám előtti forgalomcsillapító küszöb 

áthelyezésének lehetséges áthelyezési pontja, amely ugyanazt a területet csillapítja, a Magyar 

utca 2. az iskola főbejáratának vonalában lehetséges. Felmerül azonban, hogy a 6-8 méterrel 

odébb elhelyezett küszöbnek nincs-e ugyanolyan zajhatása. A forgalomcsillapító küszöbök 

előjelző táblája szintén segít a megfelelő sebesség megválasztásában. 

A forgalomcsillapítás módosításához szükséges forrás megközelítőleg az alábbiak szerint ala-

kul: 

Megnevezés Mennyiség  Egységár  

nettó Ft 

Összár  

nettó Ft 

Összár  

bruttó Ft 

Forgalomcsillapító 

küszöb áthelyezés 

4 méter 12.200.- 48.800.-  61.976.- 

Forgalomcsillapító 

küszöb előjelző tábla 

oszloppal, kihelye-

zéssel 

4 db 19.600.- 78.400.- 99.568.- 

Kiegészítő tábla el-

helyezése 

2 db 5.000.- 10.000.- 12.700.- 

Kiszállás 1 ktg 15.000.- 15.000.-  19.050.- 

Bruttó Ft összesen: 193.294.- 

 

Etyek, 2020. január 16. 

Tisztelettel, 

 Dr. Révész Zoltán 

 aljegyző 

  



„A” 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2020. (…….) határozata 

 

A Magyar utca forgalmi rend változtatásával kapcsolatos kérelemről 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. támogatja az Etyek, Magyar utcában a forgalomcsillapító küszöb áthelyezését a 

Magyar utca…………… ingatlan elé, valamint az előjelző táblák és az „Iskola” fi-

gyelmeztető tábla kihelyezését, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert az áthelyezéshez szükséges árajánlatok bekérésére és 

a munka megrendelésére. 

 

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 Magyar utca forgalmi rend változtatásával kapcsolatos kérelemről 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Etyek, Magyar utca 4. 

előtti forgalomcsillapító küszöb áthelyezését. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020.január 31. 

 














