
9. NAPIREND 

E l ő t e r j e s z t é s 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata  képviselő-testülete 

2022. május 31-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  Révfülöpi közlekedési koncepció állapotának, valamint a Halász utcai parkolás  

és forgalmi rend felülvizsgálata. 

Előterjesztő:   Kondor Géza polgármester 

Előkészítette:  Miklós Tamás a GTTB elnöke 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

     

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1. Az önkormányzatoknak a helyi utakra vonatkozóan kötelezően forgalomtechnikai tervet kell készíttet-

nie, amelyet 5 évente felül kell vizsgáltatnia. 

2. Révfülöp esetében 2020-ban készült el az aktualizált forgalomtechnikai terv, amelyet a képviselő-testület 

90/2020. (VI. 29) Kt határozatával elfogadott. (Felülvizsgálata 2025-ben aktuális.) 

3. Ugyanakkor, a 2020. június 29-i testületi ülésen a GTT Bizottság felkérést kapott a közlekedéssel és for-

galomtechnikai szabályozással, valamint a parkolással kapcsolatos lakossági javaslatok összegyűjté-

sére. 

4. A Bizottság széles körben felhívást tett közzé és a beérkezett javaslatokat összegezte, s 2020. szeptember 

közepén munkaanyagként megküldte a Polgármesteri Hivatal számára, hogy a javaslatok döntéshoza-

tal elött közlekedési szakértői véleményeztetésre kerüljenek. (1. sz. melléklet.) A covid járvány miatt 

a véleményezés elhúzódott. 

5. A 2022. május 2-i képviselő-testületi ülésen került sor a lakossági javaslatok összegző szakmai vélemény-

ének megtárgyalására, ahol felmerült a mindennapi életünket meghatározó témakör alaposabb és meg-

fontoltabb megvitatásának, és a javaslataikkal az önkormányzatot megtisztelő polgároknak konkrét vá-

laszadás igénye.  

6. Ennek ismeretében vállalta a GTTB, hogy a következő testületi ülésre a közlekedési műszaki szakértő 

szakmai javaslatai figyelembevételével áttekinti Révfülöp közlekedési koncepcióját és a helyi parkolás 

helyzetét. 

7. A GTTB 2022. május 16-i munkaértekezletén áttekintette a korábban táblázatban összesített lakossági 

javaslatokat és a közlekedési és műszaki szakértő válaszait és ezek alapján megfogalmazta javas-

latait. 

8. A 2020. szeptemberi lakossági javaslatokat tartalmazó táblázatot a 2022. május 16-i véleményezéssel ki-

egészítve csatoljuk ezen előterjesztéshez. (2. sz. melléklet) 
 

9. Az Révfülöpi közlekedési koncepció állapotának, valamint a Halász utcai parkolás és forgalmi rend felül-

vizsgálata kapcsán egy – a lakossági javaslatokkal kiegészített – intézkedési terv elfogadását java-

soljuk, amelybe a táblázatban feketített jellel ellátott javaslatok és a GTTB f. hó 16-i javaslatait kérjük 

felvenni. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékletét megvitatni, az intézkedési terv 

elemeit meghatározni szíveskedjen. 
 

Révfülöp, 2022. május 22. 

Miklós Tamás elnök 
 

Határozati javaslat: 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a GTT Bizottság Révfülöpi közlekedési koncepciójával kapcsola-

tos lakossági javaslatokkal kiegészített előterjesztését elfogadja.  

A közlekedési szakértő által is támogatott lakossági javaslatok megvalósítására intézkedési tervet fogad el, 

amelybe a …………… sorszámú javaslatot veszi fel. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 



13. NAPIREND          (1. sz. melléklet) 
E l ő t e r j e s z t é s 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata  képviselő-testülete 
Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

2020. szeptember 17-i nyilvános ülésére 
 
Tárgy:  Révfülöp közlekedésbiztonsági tervéhez beérkezett lakossági javaslatok összesítése. 
Előkészítette: Miklós Tamás képviselő 
Melléklet: 2 db táblázat. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 90/2020. (VI. 29) Kt. határozatával Révfülöp 
Nagyközség forgalomtechnikai tervével, illetve 91/2020. (VI. 29) Kt. határozatával a révfülöpi parkolók 
helyzete felmérésével és felülvizsgálatával kapcsolatos lakossági javaslatok összegyűjtésével bízta meg a 
Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságot. 
 
1. A feladat elvégzésére az alábbi 
felhívást fogalmaztunk meg, amely 
rendszerezte a témakörökkel kap-
csolatos rendelkezésre álló infor-
mációkat és ezt önkormányzati és 
saját honlapokon, facebook oldala-
kon megjelentettük. 
 
2. Ezen kívül levélben kértem fel 
bizottságunk tagjait, hogy szemé-
lyes ismeretségi körben propagál-
ják a javalattétel lehetőségét, vala-
mint fogalmazzák meg javaslatai-
kat. 
 
3. A határidő lejártakor levélben 
megkértem az önkormányzathoz 
beérkezett, illetve nyilván tartott 
közlekedési, parkolási és forgalom-
technikai szabályozást érintő lakos-
sági beadványok, kérelmek másola-
tát. Polgármester úr válasza alapján 
az önkormányzathoz ilyen nem 
érkezett. 
 
4. A felhívás eredményeképpen 
beérkezett javaslatokat – 14 javas-
lattevő mindösszesen 49 javasla-
tát – táblázatban összegeztem.  
 
5. Javaslom, hogy az összegyűjtött 
javaslatokkal közlekedési szakma-
jogi véleményezés megtörténte 
után foglalkozzon Bizottságunk és 
lehetőség szerint kerüljön beépítés-
re rendeleteinkbe.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést és mellékleteit megvitatni szíveskedjenek! 
Révfülöp, 2020. szeptember 15. 

Miklós Tamás elnök 



SORSZ. JAVASLAT HELYSZÍN PROBLÉMA LEÍRÁSA/INFORMÁCIÓ JAV. SZAKVÉLEMÉNY TOVÁBBLÉPÉS EGYÉB

1. Kacsajtosi úti felüljáró használhatóvá tétele.
71. sz főút és 
Kacsajtosi út 
kereszteződése.

Nincs gyalogátkelőhely, ezért felújítása praktikus 
lenne. A balesetveszély megszüntetése.

Mé. T.; 
GTT

Időközben megtörtén, 
várhatóan júniusra 
használható lesz.

2.
Vasúti sorompó létesítése a 71. sz. főútról a 
Napfény Kemping felé vezetú út vasúti 
átjárójában.

Halász utca kezdeténél 
lévő vasúti átkelő.

A fénysorompós vasúti átjáró biztonságosabbá 
tétele.

ZS. SZ.; 
Mné T.

GTTB javasolja 
megvalósítását.

3.
Elektronikus parkolási 
tájékoztató/jelzőrendszer elhelyezése a 71. 
sz. úti vasúti átjáró előtt, vagy az után.

Halász utca Szabad parkolóhelyek számának mutatása. K. J. Nem javasolja.
GTTB jelenleg nem javasolja 
a szakértői vélemény 
alapján.

4.
Kőrforgalom kialakítása a 71. sz. főút-
Vasútállomás és Coop bolt térségében.

71. sz. főút Gyorsabb és biztonságosabb közlekedés. ZS. SZ. Nem javasolja.
GTTB nem javasolja a 
szakértői vélemény alapján.

5.
Balaton utca jelenlegi egyírányú forgalmának 
betartatása, az árúszállítás lehetőségének 
biztosítása. 

Balaton utca
A Húsbolt és a Coop ABC mögötti árúpakolás 
miatt sok a visszatolató jármű nyáron.

ZS. SZ.

Nem 
forgalomtechnik
ai szabályozási 
javaslat.

GTTB helyszíni 
polgármesteri szemlét és 
intézkedést javasol.

6.
Belátást segítő tükör kihelyezése a 71. sz. 
főútra.

71. sz. főút - Bodonyi 
köz

Bokrok, táblák, oszlopok miatt az út nem látható 
be.

ZS. SZ.
GTTB javasolja, ha még nem 
került kihelyezésre.

7.
Belátást segítő tükör kihelyezése a 71. sz. 
főútra.

71. sz. főút Dózsa-köz
Bokrok, táblák, oszlopok miatt az út nem látható 
be. (Az önkormányzathoz 2020. 07. 25-i 
dátummal eljuttatott 21 fő által aláírt beadvány.)

ZS. SZ. 
M.A. + 20 
aláírás

GTTB javasolja, ha még nem 
került kihelyezésre.

8.
Belátást segítő tükör kihelyezése a 71. sz. 
főútra.

71. sz. főút Béke utca
Bokrok, táblák, oszlopok miatt az út nem látható 
be.

ZS. SZ.
GTTB javasolja, ha még nem 
került kihelyezésre.

9.
Béke utca és 71. sz. főút találkozásának 
forgalomtechnikai javítása.

Béke utca

Csapadékelvezetés, hordalék kezelés nincs 
megoldva, kerékpárosnak balesetveszélyes, a 
leforduláshoz a 71. sz. főútról balesetveszélyes a 
lassítás. 

T. K. GY.
Településüzemel-tetési 
javaslat.

(2. sz. melléklet)

RÉVFÜLÖP - KÖZLEKEDÉSI - FORGALOMTECHNIKAI JAVASLATOK
Sötétítve a beszámoló és polgármesteri tájékoztatás szerint már megvalósított javaslat.                                                                                                                 

Feketével jelőlve a GTTB által intézkedési tervbe javasolt megvalósítandó javaslat.  



10. Béke utcanévtábla pótlása. Béke utca T: K. GY.
Településüzemel-tetési 
javaslat.

11.
Iskola utca egyirányúsítása a Petőfi utcáról 
lefelé.

Iskola utca
Beláthatatlan útkereszteződés van a meredek 
emelkedő tetején.

ZS. SZ.; 
Mé. T.; H. 
M.

A szakértő 
támogatja.

2022. május 02-i ülésen 
döntés született róla.

12. Utcanévtáblák pótlása.
Egész település, ill. Káli 
út, Badacsonyi út

Zsákutcák utcanévtáblázása. ZS. SZ.
Településüzemel-tetési 
javaslat.

13. Utcára belógó zöldnövényzet levágatása. Egész település.
Több helyen is a táblák nem látszanak a 
zöldnövényzetteől.

ZS. SZ.
Településüzemel-tetési 
javaslat.

14. Csatornafedelek igazítása.
71. sz. főút Badacsonyi 
út szakasza

A lesüllyedt csatornafedelek balesetveszélyesek. ZS. SZ.
GTTB helyszíni 
polgármesteri szemlét és 
intézkedést javasol.

15.
Gyalogos forgalom előjelző tábla elhelyezése 
a 71. sz. főút Császtai strandi zebrák elött.

71. sz. főút Badacsonyi 
út 

A gyalogos átkelő előtt közvetlen elhelyezett 
tábla nem figyelmeztett előre.

ZS. SZ.
Javasolja min. 50 
méterrel előbbi 
elhelyezést.

GTTB javasolja 
megvalósítását.

16.
Közvilágítás megoldása a Petőfi utca-Dózsa-
köz találkozásánál.

Petőfi út-Dózsa köz. Közlekedés biztonsága miatt. ZS. SZ.
GTTB pénzügyi lehetőség, 
érintettek önrész vállalása 
fügvényében javasolja. 

17. Közvilágítás megoldása az Ottava utcában. Ottava utca Közlekedés biztonsága miatt. ZS. SZ.
GTTB pénzügyi lehetőség, 
érintettek önrész vállalása 
fügvényében javasolja. 

18. Külterületi utak felülvizsgálata.
Szeder, Kökény stb. 
utcák

ZS. SZ.
Folyamatban. GTTB 
javasolja.

19.
"Fekvőrendőr" elhelyezése a Csörgő és Béke 
utca kereszteződése körül.

Csörgő és Béke utcák 
kereszteződése

A gyors és veszélyes  közlekedési szokások miatt. F. I.

30 km-es szabályozás 
érvényes. Igazolt 
betartatlanság esetén a 
GTTB  javasolja.

20. Súlykorlátozás a Csörgő (?) utcában. Csörgő utca A sok támfal miatt F. I. GTTB nem javasolja.

21.
"Fekvőrendőr" pályaszintemelés módosítása 
a Kacsajtosi utcában.

Kacsajtosi utca Fotóval illusztrált melléklet szerint K. Z.
GTTB pénzügyi lehetőség 
fügvényében javasolja. 

22.
Járda építése/befejezése a Kacsajtosi 
utcában.

Kacsajtosi utca A gyalogos közlekedés lehetőségének biztosítása. K. Z.
GTTB az érdekelt  MCC 
megkeresését javasolja a 
járdaépítés ügyében.



23. Sétálóutca kialakítása a Halász utcában. Halász utca
A Halász utca sétáló utcává alakítása, csak a 
tulajdonosok és árúszállítás engedélyezésével.

K. J.; M. A. 
T. K. GY.; 
H. M.

GTTB a helyi parkolás 
megoldásával együttesen 
javasolja kezelni.

24.
Tükör kihelyezése a Csörgő utca és a 897. 
hrsz. magánút csatlakozásánál.

Csörgő utca-897. hrsz. 
magánút

A kihajtás elősegítése, az utca beláthatalansága 
miatt.

Sz. F.
GTTB javasolja, ha még nem 
került kihelyezésre.

25.
Sebességkorlátozó tábla kihelyezése a 
Csörgő utca egészére.

Csörgő utca A házak udvaraiból való kijárás biztonsága miatt. Sz. F.

Szakértő szerint 
nincs szükség rá 
a fennálló 
szabályozás 
okán.

A 30 km/h korlátozott 
sebességű övezet hatálya 
alá esik, külön tábla nem 
szükséges, csak betartatni.

26.
Balaton utca szabályos közlekedési 
rendjének betartatása kamera rendszer 
igénybevételével. 

Balaton utca Az egyirányú utcát kétirányúként használják. M. A.
Nem forgalomtechnikai 
szabályozási javaslat.

27.
Gazzal és bokrokkal benőtt utcák 
közlekedésbiztonsági rendezése.

Révfülöp területe Probléma megszüntetése. M. A.
Nem forgalomtechnikai 
szabályozási javaslat.

28.
Felső szűk utcákban a hiányzó 
sebességkorlátozótáblák pótlása.

Probléma megszüntetése. M. A.

A 30 km/h korlátozott 
sebességű övezet hatálya 
alá esik, külön tábla nem 
szükséges, csak betartatni.

29.
A 71. sz. főút mentén a járdán való parkolás 
megszüntetése, kilátást zavaró zászlók 
elhelyezése.

71. sz. főút Füredi úti 
szakasza.

Probléma megszüntetése. M. A.
GTTB helyszíni 
polgármesteri szemlét és 
intézkedést javasol.

30. MÁV területek rendeztetése a tulajdonossal.
71. sz. főút Füredi 
szakasza.

Probléma megszüntetése. M. A.
GTTB helyszíni 
polgármesteri szemlét és 
intézkedést javasol.

31.
Vasút utca közlekedést akadályozó 
növényzet eltávolítása.

Vasút utca Probléma megszüntetése. M. A.
Nem forgalomtechnikai 
szabályozási javaslat.

32.
Kerékpár út rendbetartása, fűtől és 
hordaléktól való megtisztítása.

A benzitkúttól a 
település felőli 
szakaszon.

Probléma megszüntetése.
M. A.; T. K. 
Gy.

Közútkezelői, részben 
településüzemeltetési 
feladat. Polgármesteri 
szemle utáni intézkedést 
javasol a GTTB 

33.
Kerékpárút nyomtáv módosítása a 
kisvitorlástelepi hajtűkanyarban.

Badacsonyi úti 
kerékpárút.

Probléma megszüntetése. M. A.
Sajnos nem lehetséges, 
lehetőség keresése.



34. Turista utca egyirányúsítása felfelé. Mé. T.

Szakértő nem 
javasolja 
forgalomtechnik
ai okból.

GTTB nem javasolja.

35.
Bicikli útjelző tábla kitétele, a kötelező 
gyalogos közlekedést jelző tábla kitétele.

Halász utca, Rózsakert 
találkozása.

GTTB
Szakértő szerint 
nem lehetséges.

GTTB nem javasolja.

36.
A bicikli út és egyéb jelzőtáblákat áthelyezni 
a Rózsakerti játszótér utáni bicikli 
útszakaszra.

Rózsakert Játszótér
A játszótéren lévő gyerekek biztonsága 
érdekében, a park végéig gyalogútként 
funkcionáljon a bicikliút

GTTB
GTTB 20 méterrel nyugati 
irányba, a játszótér szélén 
javasolja.

37. 30 km/óra sebességkorlátozó táblák pótlása. Egész település.
Fizikai lassítást nem javasol (a kerékpárosoknak 
balesetveszélyes), de rendőri ellenőrzést igen.

T. K. GY.
Megtörtént, esetleg hiányzó 
pótlását javasolja a GTTB.

38.
Rétsarki dülő útszakaszon 
sebességkorlátozás (40 km/h) bevezetése. 

Rétsarki dülő M. GY.
Megtörtént, kihelyezésre 
került.

39.
A Szigeti strand melletti gyalogút felújítása, 
térburkolása.

Európa-sétány 
folytatása 

GTTB
Megtörtént, DE a világítás 
beüzemelését kéri a GTTB.

40. A Halász utcában fizetős parkolás kialakítása Halász utca
A Halász utcában a parkolási állapot rendezése, 
önkormányzati bevétel generálása.

S. J

Szakértő szerint 
a parkolási 
helyek 
szakmailag  
kifogásolhatóak 
a térségben.

A helyi parkolási rendszer 
kialakításával 
párhuzamosan javasolja 
kezelni a GTTB.

41. 
Járdakiegészítés a 71. sz. főút és a mólóhoz 
vezető gyalogos átkelő között.

71. sz. főút, mólóhoz 
vezető gyalogos átkelő

A 71. sz. főúttal párhuzamosan futó vasúti kerítés 
melletti járda végétől a vasúti átjáróig tartó, kb. 
10-15 méteres szakaszon a járda továbbépítése.  

D. B.
Mielőbbi megvalósítását 
javasolja a GTTB.



JAVASLAT HELYSZÍN PROBLÉMA LEÍRÁSA/INFORMÁCIÓ JAV. SZAKVÉLEM. TOVÁBBLÉPÉS

1.
A Fülöpi templomrom környékén parkoló 
kialakítása

A Fülöpi templomrom 
környezete

A Halász útcában parkoló gépkocsik kiterelése 
egy új központi parkolóba.

K. J.; H. 
M.; M. T., 
D. B.

GTTB támogatja 
megvalósítását. 
Területrendezés 
elindításáról 2022. május 2-i 
ülésen döntött a testület.

2.
Parkoló átépítése a Vasútállomás és a Coop 
ABC mellett. 

71. sz. fűút melletti 
Coop ABC parkoló, 
park terület.

A parkoló átépítése akár a park részbeni 
igénybevételével. M. A. GTTB nem javasolja.

3.
Posta mellett rendes parkoló kialakítása, 
vagy végleges megszüntetése. Villa Filip tér

A táblák nem egyértelműek, rendezett állapot 
kialakítása. Mé. T.

Polgármesteri helyszíni 
szemlét és intézkedést 
javasol a GTTB. 

4.

Az OL Evangélikus Központ és a Posta közti 
önkormányzati területen közparkoló 
létesítése. Villa Filip tér A központban rendezett új parkoló létesítése. M. T.

Amennyiben lehetséges 
csak az  útszéli parkolási 
lehetőség biztosítását 
javasolja a GTTB.

5. Iskola parkoló átalakítása. Iskola utca
A meglévő parkoló bővítése a park részbeni, 
átgondolt átalakításával. H. M. GTTB nem támogatja.

6.
Szigeti strand melletti parkoló rendezése, 
felújítása Halász és Sziget utca Rendezett nyári strandparkoló kialakítása. GTTB

GTTB támogatja 
megvalósítását.

7.
Önkormányzati parkolóból (?) kihajtás 
egyírányúsítása. Villa Filip tér A posta felöli oldalon elvileg mehetne balra is… Mé. T.

Polgármesteri helyszíni 
szemlét és intézkedést 
javasol a GTTB. 

8.
Szabálytalan és járdán történő parkolások 
megszüntetése.

A 71. sz. főút és 
kapcsolodó utak 
mentén.

A zsákutcába történő szabad közlekedéts 
megakadályozó parkolások megakadályozása. M. A.

Nem forgalomtechnikai 
változtatást igénylő javaslat.

Révfülöp, 2020. szeptember 15. Vélemény: 2022. május 22.Miklós Tamás

RÉVFÜLÖP - PARKOLÁSI JAVASLATOK

a beérkezett javaslatok alapján összeállította



1. 

2.

3. 

A GTTB 2022. május 16-i munkértekezletem felmerült újabb javaslatok:

A GTTB javasolja, hogy az Általánis Iskolai parkolóhelyeket csak az iskolai dolgozók használhassák, s ez kerüljön közlekedési táblával szabályozva.

A 30 km/h "korlátozott sebességű övezet" határain az azt jelző útfelfestések kerüljenek újrafestésre.
A Halász utca Fülöp-templomhoz vezető leágazójától a futbalpálya szélén lévő csapadévízelvezető árokig tartó útszakaszra kerüljön ki a várakozni tilos 
szabályozást jelző tábla.

Javaslatot megfogalmazók: Domina Balázs, Fischer István, Kada Zoltán, Kocsis József, Malomsoki György, Mészárosné M. Tamara,  Miklós Tamás, Molnár Attiláné, Slemmer József, Szijártó 
Ferencné, Tolnay Knefély György, Újváriné dr. Handó Melinda, Zsifkovics Szilvia és a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság.
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