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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
MAKÓ 
  
Tisztelt   
  

   ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz.:  
Üi.:

1/363-1/2015/I.
Siket Tibor

 Tárgy: Maros-part forgalmi rendjének 
szabályozása 

Melléklet: 

Képviselő-testület!

A Maros-parti Baráti Kör 2014. őszén tartott összejövetelén fogalmazta meg, majd ez év 
februárjában küldte meg  Önkormányzatunknak a Maros-part közlekedését, a pihenők 
komfortérzetét javító javaslatait. 
  
A Műszaki Csoport a rendőrséggel közös bejárást tartott, melynek eredményeképpen  a 
közlekedéssel kapcsolatos forgalmi rend megváltoztatásának vonatkozásában az alábbi javaslatokat 
teszem: 
  
1.  A Liget utcai vasúti átjáró után 40 km/h sebességkorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre. 
2. A Maros-parti fő és feltáró út (Jimmy-bejáró) találkozásánál a fő útra kerüljön kihelyezésre "Lakó-
pihenő övezet" kezdete és vége tábla. 
3. A Maros-parti fő és feltáró út (Jimmy-bejáró) találkozásánál a feltáró útra kerüljön 
kihelyezésre "Lakó-pihenő övezet" kezdete és vége és "Elsőbbségadás kötelező" tábla.  
4. A Lombkorona sétánynál kerüljön kihelyezésre a főbb látnivalókat, ingatlanokat, elérhetőségeket 
tartalmazó sematikus tábla.         
  
A Műszaki Csoport 2015. őszén a nyári tapasztalatok birtokában felülvizsgálja majd a fent 
részletezett forgalmi rend kialakítását, az esetleges egyirányú  közlekedés megvalósítását. 
  
   
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Kérem a fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. 
§ (2) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Maros-part forgalmi rendjével 
kapcsolatosan - amely tekintettel van a Maros-parton pihenők nyugalmának biztosítására, 
ugyanakkor figyelembe veszi Makó város idegenforgalmi érdekeit és a pályázati előírásokat is- az 
alábbi változásokat vezeti be: 
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1. A Liget utcai vasúti átjáró után 40 km/h sebességkorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre. 
2. A Maros-parti fő és feltáró út találkozásánál a fő útra kerüljön kihelyezésre "Lakó-pihenő övezet" 
kezdete és vége tábla. 
3. A Maros-parti fő és feltáró út találkozásánál a feltáró útra kerüljön kihelyezésre "Lakó-pihenő 
övezet" kezdete és vége és "Elsőbbségadás kötelező" tábla.  
4. A Lombkorona sétánynál kerüljön kihelyezésre a főbb látnivalókat, ingatlanokat, elérhetőségeket 
tartalmazó sematikus tábla.   
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a forgalmi rend változással kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
  
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
  
Erről értesítést kap:  
- Makó város polgármestere  
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda Műszaki Csoport 
- Irattár  
  

Makó,  2015. március 23. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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