1
MOHÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

Szám: 1469-2/2015.
Tárgy: 2015. évi Busójárás ideiglenes
forgalomkorlátozása

HATÁROZAT
A Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 14. § (1) bekezdése, valamint e törvény
végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.)MT rendelet alapján ideiglenes forgalomkorlátozást
rendelek el Mohács város területére 2015. február 12-től - 2015. február 17-ig az alábbiak
szerint:
1.) Széchenyi tér teljes lezárása 2015. február 12-től – február 17-ig
2.) Teljes útlezárást rendelek el 2015. február 13 –án 6.00 órától –február 15-én 20.00 óráig a
- Szentháromság utca Mészáros utca és Szabadság utca közötti szakaszára
3.) Teljes útlezárást rendelek el 2015. február 15-én 6.00 – 20.00 óra között
- Eötvös utca teljes szakaszára.
4.) Megállási tilalmat rendelek el 2015. február12., 13., 14.,15. napokon
- a Táncsics M. utca mindkét oldalán a Szabadság utca és a Kazinczy u. közötti útszakaszon
5.) Forgalomlassítással egybekötött forgalomkorlátozást rendelek el 2015. február 12-én 14.0017.30 óra között:
- Szabadság – Táncsics M. utca kereszteződésétől a Széchenyi térig.
6.) Megállási tilalmat rendelek el 2015. február 13.,14.,15. napokon:
- Dózsa Gy.utca déli oldalán, Deák tértől (Rendőrség) – Rákóczi utcáig
- Szabadság utca mindkét oldalán, Táncsics M. utcától a Széchenyi térig
- Szabadság utca (Irodaház előtti szakasz) mindkét oldala
- Jókai utcában ,a Szentháromság utcától a Gőzhajó utcáig
- Rákóczi utca a Szabadság utca – Baross utca közötti szakasza mindkét oldalon a Baross
utca mindkét oldalán,
- a Kisfaludy utca mindkét oldalán,
- a Kóló tér teljes területén,
- a Rákóczi utcában a Szabadság utca és a Baross utca közötti útszakaszon, mindkét
oldalon,
- a Tomori utca mindkét oldalán,
- a Bajcsy Zs. utca mindkét oldalán,
- Tímár utca – Gőzhajó utcáig a Szt. János utcában,
- Budai-Nagy A. u. nyugati oldalán,
- József A. utca északi oldalán,
- Diófa utca déli oldalán.
7.) „Gépjárművel mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezését rendelem el 2015.
február13.,14.,15. napokon:
- a Szabadság utca - Szt. János utca kereszteződésében a Szabadság utca irányába,
- Jókai utca – Gőzhajó utca kereszteződésében a Szabadság utca felé,
- Mészáros utca – Szentháromság utca kereszteződésében a Szabadság utca irányában,
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a Színház utcába

8.) „Gépjárművel mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezését rendelet el 2015.
február 14-15-én
Rákóczi utca – Szabadság utca kereszteződésbe
Arany J. utca – Szabadság utca kereszteződésébe
Perényi utca – Szabadság utca kereszteződésébe
Vörösmarty utca – Szabadság utca kereszteződésébe
9.) „Egyirányú forgalmi rend” jelzőtábla letakarását rendelem el: 2015. február 14-15-én
a Perényi utca – Eötvös utca kereszteződésben a Szabadság utca irányába,
a Vörösmarty utca – Szabadság utca kereszteződésben az Eötvös utca irányába,
az Eötvös utcában az óvodával szemközti oldalon a Vörösmarty utca irányába.
10.) „Behajtani tilos” tilos jelzőtábla letakarását rendelem el 2015. február 14-15-én
a Vörösmarty utca – Eötvös utca kereszteződésben a Szabadság u. irányába,
a Perényi utca – Szabadság utca kereszteződésében az Eötvös utca irányába,
az Eötvös utca – Vörösmarty utca kereszteződésében a Perényi utca irányába.
11.) „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezését rendelem el 2015. február 14-15-én
a Perényi utca – Eötvös utca kereszteződésébe a Szabadság utca irányába
a Vörösmarty utca – Eötvös utca kereszteződésébe a Szabadság utca irányába
Arany J. utca – Szent István utca kereszteződésbe a Szabadság utca irányába.
12.) „Kötelező haladási irány” jelzőtábla kihelyezését rendelem el 2015. február 13.,14.,15-én
Szentháromság utca – Kisfaludy utca kereszteződésébe a Felső-Dunasor u. irányába,
- Kompfeljáró – Kisfaludy utca irányába,
- József A. utca – Budai-Nagy A. utca kereszteződésében a Felszabadulás utca irányába,
- József A. utca – Véradó utca kereszteződésében a Budai-Nagy A. utca irányába.
13.) Megállási tilalmat rendelek el 2015. február 14-én
Korsós utcában a Ponty és Ady E. utca között,
Bartók B. utcában a Vörösmarty utca és Ady E. utca között,
Ady Endre utcában a Rózsa utca és Korsós utca között.
14.) Megállási tilalmat rendelek el 2015. február 15-én
- a Dózsa Gy. út és Szabadság út mindkét oldalán,
- a Szentháromság utca – Kazinczy utcától a Felsődunasor utcáig - a keleti oldalán,
- Felsődunasor utca keleti oldalán,
- Felszabadulás utca keleti oldalán
- a Szent István utca mindkét oldalán,
- Rózsa utca mindkét oldalán,
- Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky E. utcától a Rózsa utcáig,
- Szabadság utcától az Eötvös utcáig a Vörösmarty utcában,
- Gólya utca „Páták” féle ház.
15.) „Gépjárművel mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezését rendelem el 2015.
február 15-én
a „Sokác-rév” bejáratához,
- a Dózsa Gy. utca – Tomori utca kereszteződésében a Tomori utca irányába,
- a Gólya utca – Szepessy tér kereszteződésében a Kóló tér irányába,
- az Ady E. utca – Bajcsy Zs. utca kereszteződésében a Budai N. A. u. felől,
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Bajcsy Zs. u. – Felső-Dunasor u. kereszteződésében a Kóló tér irányába,
Bartók u. – Bajcsy Zs. u. kereszteződésében a Bajcsy Zs. u. irányába,
Kóló tér – Bakács u. kereszteződésében a Kóló tér felé,
Szt Imre u. – Dózsa Gy. u. kereszteződésében a Dózsa Gy. u. felé,
Ady u. – Rózsa u. kereszteződésében a Bajcsy u. felé,
Dózsa Gy. u. – Tompa M. u. kereszteződésében a Dózsa u. felé,
Rózsa u. – Ady u. kereszteződésében a Vörösmarty u. felől,
Tomori u. – Kazinczy u. kereszteződésében a Tomori u. irányában,
II. Lajos u. – Dózsa Gy. u. kereszteződésében a Dózsa Gy. u. felé,
Szabadság utca – Bakács utca csatlakozása a Dózsa Gy. utcán
Szabadság utca felé a Táncsics M. utca és a Rákóczi utca kereszteződésénél,
Szabadság utca – Perényi utca csatlakozása,
Dózsa Gy. utca – Kossuth utca kereszteződésénél a Dózsa Gy. utca irányába,
Szent Imre utca – Dózsa Gy. utca kereszteződésébe,
Perényi – Eötvös utca kereszteződésébe a Szentháromság utca felé,
Szentháromság – Eötvös utca kereszteződésébe a Szabadság utca felé.

16.) „Behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezését rendelem el 2015. február 14-15-én
- a Diófa utca – Kossuth L. utca kereszteződésében a Budai-Nagy A. utca irányába,
- a Budai-Nagy A. utca – József A. utca kereszteződésében a Kossuth L. utca irányába,
- a Véradó utca – József A. utca kereszteződésében a Kossuth L. utca irányába,
- a Budai-Nagy A utca – Felszabadulás utca kereszteződésében az Ady E. utca irányába,
- a Budai-Nagy A utca – Diófa utca kereszteződésében az Ady E. utca irányába,
- a Budai-Nagy A utca – József A. utca kereszteződésében az Ady E. utca irányába.
17.) „Behajtani tilos” jelzőtábla kihelyezését rendelem el 2015. február 14-15-én
- a Szepessy park északi bejárójánál a Kossuth utcai csatlakozásnál (Bíróság épülete)
- Rákóczi utca – Rókus utca kereszteződésébe,
- Petőfi S. utca – Rókus utca kereszteződésébe,
- Kölcsey F. utca – Rókus utca Tompa M. utca irányába,
- a Rákóczi utca – Szent István utca kereszteződésébe a Tompa M. utca irányába.
18.) „Kötelező haladási irány egyenesen és jobbra, illetve balra” jelzőtábla kihelyezését rendelem
el 2015. február 14-15-én
- Petőfi u. – Rókus u. kereszteződésében a Rákóczi u. irányában,
- Kölcsey u. – Rókus u. kereszteződésében a Rákóczi u. irányában.
- Kölcsey u. – Szent István utca kereszteződésében a Rákóczi utca irányába.
- Petőfi u. – Szent István utca kereszteződésben a Rákóczi utca irányába.
19.) „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezését rendelem el, 2015. február 14-én
a Síp utca – Felsődunasor utca kereszteződésébe az Ady E. utca irányába,
a Korsós utca – Ponty utca kereszteződésébe az Ady E. utca irányába,
Bartók B. utca – Vörösmarty utca kereszteződésébe az Ady E. utca irányába,
Rózsa utca – Ady E. utca kereszteződésébe a Korsós utca irányába.
20.) „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezését rendelem el 2015. február 15-én
- a Rákóczi utca – Szent István utca kereszteződésében a Szabadság utca irányába,
- a Bakács utca – Kazinczy utca kereszteződésében a Dózsa György utca irányába,
- a Táncsics utca – Kazinczy utca kereszteződésében a Dózsa György utca irányába,
- a II. Lajos utca – Szepessy park déli csatlakozásánál a Dózsa Gy. utca irányába,
- a Tompa M utca – Szent István utca csatlakozásánál a Dózsa Gy. utca irányába,
- az Ady E. u. – Budai N. A. u. csatlakozásánál a Bajcsy-Zsilinszki utca irányába,
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a Tomori utca – Kazinczy utca csatlakozásánál a Dózsa Gy. utca irányába,
Kazinczy – Szentháromság utca kereszteződésébe az Eötvös utca irányába,
Vörösmarty – Kazinczy utca kereszteződésébe a Szabadság utca irányába,
Perényi – Kazinczy utcák kereszteződésébe a Szabadság utca irányába.

21.) „Egyirányú utca” jelzőtábla kihelyezését rendelem el, 2015. február 14-15-én
- a Diófa utca – Budai-Nagy A. utca kereszteződésében a Kossuh L. utca irányába,
- a József A utca – Kossuth L. utca kereszteződésében a Budai-Nagy A. utca irányába,
- a Véradó utca – József A. utca kereszteződésében a Budai-Nagy A. utca irányába,
- a Budai-Nagy A utca – Ady E. utca kereszteződésében a Felszabadulás utca irányába,
- a Budai-Nagy A utca – József A. utca kereszteződésében a Felszabadulás utca irányába,
- a Budai-Nagy A utca – Ady E. utca kereszteződésében a Felszabadulás utca irányába.
22.) „Egyirányú utca” jelzőtábla kihelyezését rendelem el, 2015. február 15-én
- Szepessy tér – Gólya utca kereszteződésénél északi irányba (Bíróság felé)
- Tompa M. utca – Rókus utca kereszteződésébe a Rákóczi u. felé,
- Petőfi S. utca – Rókus utca kereszteződésébe Rákóczi utca irányába,
- Kölcsey F. utca – Rókus utca kereszteződésébe a Rákóczi utca irányába.
- Tompa M. utca – Szent István utca kereszteződésébe a Rákóczi utca irányába.
23.) Autóbusszal behajtani tilos jelzőtábla kihelyezését rendelem el, 2015. február 15-én
- Kossuth L. utca – Felszabadulás utca kereszteződésébe, Felszabadulás utca irányába,
- Szentháromság – Kisfaludy utca kereszteződésébe, a Kisfaludy utca irányába.
24.) „Egyirányú forgalmi rend” eltörlését rendelem el 2015. február 14-én
- a Síp utcában a Felsődunasor utca felől,
- a Fecske utcában a Korsós utca felől.
Várakozni tilos tábla kihelyezését rendelem el 2015. február 14-15-én
- Szepessy tér mindkét oldalára a Gólya utcai kereszteződéstől
25.) „Egyirányú forgalmi rend” eltörlését rendelem el, 2015. február 15-én
- a Kompkikötőnél - a Kisfaludy utca felől,
- a Kórház utca – Ady E. utcától a Szepessy parkig,
- Kazinczy utcában a Szentháromság – Vörösmarty utca közötti szakaszra.
26.) Megállási tilalmat rendelek el 2015. február 17-én
- a Bakács utca minkét oldalán,
- a Kóló tér teljes területén,
- Szabadság utcában – a Sétálóutcától a Bakács utcáig.
Megjegyzés: A busócsoportok február 17-én kedden 14.00 órakor gyülekeznek és 15.00 órakor
indulnak a Kóló térről.
27.) A gyalog- és kerékpárúton a Dózsa Gy. utcában a Deák tér és Rákóczi utca közötti szakaszán,
valamint a Szabadság utcában a Rákóczi utca és Széchenyi tér közötti szakaszán a kerékpáros
forgalom kitiltását és egyidejűleg a gyalog- és kerékpárút tábla letakarását rendelem el 2015.
február 12-17 között.
28.) Lezárásokkal egyidőben intézkedni kell a kompátkelő forgalmának a Kisfaludy utca, illetve a
Szent János utca Gőzhajó utca felőli terelésére is. 2015. február 13., 14., 15-én
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29.) az elterelt szakaszon 08.00-18.00 óra között 30 km/h-ás sebesség csökkentő tábla kihelyezését
rendelem el. 2015. február 13,14- én a Felszabadulás utca és a Budai N. A. utca
kereszteződésétől a Csónakházig terjedő szakaszra 30 km/h-ás sebesség csökkentő tábla
kihelyezését rendelem el. 2015. február 14,15-én a Bajcsy Zs. utcában 30km/h-ás
sebességkorlátozást rendelek el.
30.) A menetrend szerint közlekedő autóbuszok közlekedése –2015. február 14-én
6.00 órától február 15. 24.00 óráig – a Rákóczi utcán és a Baross utcán, Eszéki és Kossuth L.
utcán biztosított. A turista buszok parkolási lehetősége a Szepessy parknál és a mohácsi
Vásártéren oldható meg, ahol várakozóhely jelzőtábla, alatta autóbuszok részére fenntartva
kiegészítő jelzőtábla kihelyezését rendelem el.
31.) A Dózsa Gy. utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében lévő, valamint a Pécsi út és a
Kossuth Lajos utca kereszteződésében lévő forgalomirányító fényjelző készülékek
kikapcsolását rendelem el a forgalomkorlátozás idejére.
32.) A táblák kihelyezését és eltávolítását a Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési Osztálya végzi el. A táblák kihelyezésének végrehajtását a Hivatal részéről
Emmert János városgondnok – a Mohácsi Rendőrkapitányság Közlekedési Osztály
közreműködésével – 2015. február 13-án 6.00 és 8.00 óra között köteles leellenőrizni.
33.) A Mohácsi Közös Önkormányzat Hivatal az ideiglenes forgalomkorlátozásról a lakosságot,
valamint az utazókat köteles a sajtón és a rádión keresztül tájékoztatni.
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságának BAR-30/1/2015. számú közútkezelői
hozzájárulásában tett kikötései:
 „A kivitelezésre/tevékenységre vonatkozó feltételek:
2.1 A kivitelezés/tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
2.1.1
A forgalomkorlátozási- és biztosítási feladatok betartásáért az engedélyes felel
2.1.2
A rendezvény országos közutat érintő útlezárásai: 5117. sz. ök. út 1+440 – 1+735 km
szelvények között (Mohács, Szentháromság utca – Mészáros u. és Szabadság közötti
szakasza; és Mohács, Jókai M. u. – Szabadság u. és Gőzhajó utca közötti szakasza);
51377. hajóállomáshoz vezető út 0+000 – 0+220 km szelvények között (Mohács,
Szabadság u. – Jókai u. és Mészáros u. közötti szakasza).
2.1.3
A fenti útszakaszok rendezvény lebonyolítására való alkalmasságáról a rendezvény
szervezője köteles helyszíni bejárás útján meggyőződni.
2.1.4
Az útlezárás időtartamára ideiglenes jelleggel terelőútvonalat kell kijelölni. A lezárt
útszakaszon a forgalomkorlátozás szabályszerűségéről, a terelőutak kijelöléséről, a
jelzések elhelyezéséről az engedélyes köteles gondoskodni.

2.2.. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:
2.2.1.
Az igénybevett útterületet/munkaterületet a 3/2001. (I. 31.)KöViM rendelettel
jóváhagyott „A közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági
Szabályzatában” (EFSZ), az e-UT 04.05.11 „A közúti útlezárás, elkorlátozás és
forgalomterelés elemei”, valamint az e-ÚT 04.05.12. „Közutakon folyó munkák
elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című útügyi műszaki utasításban
foglaltak szerint kell kialakítani.
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2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.

Az ideiglenes forgalmi rendet / (és) terelést a jóváhagyott helyszínrajz és
tervdokumentáció műszaki leírásában foglaltak szerint kell bevezetni. Az ideiglenes
forgalmi rend bevezetéséhez szabványos fényvisszavető képességű, ép felületű,
tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni. A munkaterületet szabványos
eszközökkel körül kell határolni és éjszaka ill. korlátozott látási viszonyok esetén a
sarokpontokon / továbbá a vonatkozó előírások szerinti osztásközzel, villogó sárga
fényű szabványos útépítési lámpával ki kell világítani.
A közút nem közlekedési célú igénybevétele során a közúti forgalom biztosítására
rendőri irányítást kell megrendelni.
Az ideiglenes forgalomkorlátozás/terelés során a megkülönböztető jelzéseket használó
gépjárművek – mentő, tűzoltó, rendőrség, stb. – áthaladását biztosítani kell.
Az ideiglenes forgalomkorlátozás / terelés során a menetrend szerint közlekedő
autóbuszok áthaladását az érintett járatüzemeltető társaságokkal előzetesen kötendő
megállapodás szerint kell biztosítani.
A munkálatok befejezése után az ideiglenes forgalomkorlátozást haladéktalanul meg
kell szüntetni és az eredeti / jóváhagyott forgalmi rendet kell visszaállítani / bevezetni.
Az ideiglenes forgalomkorlátozás alá vont területen lévő közúti forgalomirányító
jelzőberendezéseket a forgalomkorlátozás időtartamára sárga villogó üzemre kell
kapcsolni (5121 sz. ok. – 57 sz. főút csp.; 5121 sz. ök. – Dózsa György csp.).
Az ideiglenes forgalomkorlátozó jelzőtáblákat az „Útügyi Műszaki Előírás ÚT 21.114 Közúti jelzőtáblák. – A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása, és elhelyezése”
előírásai alapján kell kihelyezni.

2.3. Egyéb feltételek:
2.3.1.
A közúti forgalomban a rendezvény résztvevőinek a közúti közlekedés szabályait be
kell tartani, erre a figyelmüket fel kell hívni, továbbá a rendezvény miatti
forgalomkorlátozásról a lakosságot a médiák útján tájékoztatni kell melyekről a
jogosultnak kell gondoskodni.
2.3.2.
A rendezvény befejezése után a jogosultnak a közutat, a közterületeket a
rendezvénnyel összefüggésben keletkezett szeméttől, szennyeződéstől meg kell
tisztítani, a közutat a rendeltetésének megfelelően eredeti állapotában a forgalom
részére azonnal vissza kell adnia.
2.3.3.
Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének
kötelezettsége alól.
2.3.4.
A rendezvényről értesíteni kell a tűzoltóságot, mentőket és a katasztrófavédelmi
igazgatóságot.
3. Vegyes rendelkezések:
3.1. A rendezvénnyel kapcsolatos minden felelősség, annak szervezőjét terheli.”

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a hatóságomhoz benyújtott és Baranya
Megyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, József A. u. 10.) címzett fellebbezésnek van helye.
INDOKOLÁS

Mohács Város Önkormányzata 2015. február 12-17. között rendezi meg a Busójárást.
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A rendezvény zavartalan és biztonságos lebonyolítása érdekében szükséges a város területén a
Szabadság utca – Dózsa Gy. utca – Széchenyi tér teljes, valamint a Jókai utca és Szentháromság utca
egy szakaszának forgalom előli ideiglenes lezárása, és a város egyéb területein a forgalmi rend
ideiglenes megváltoztatása.
Amennyiben a határozatban foglaltakat végrehajtják, úgy a rendezvény lebonyolításának rendőri
biztosítás mellett akadálya nincs.
Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Mohács, 2015. január 20.
Dr. Kovács Mirella sk.
Jegyző megbízásából, a kiadmány hiteléül:

Zólyomi Zoltán
építési csoportvezető

Bagó Béla
városfejlesztési osztályvezető

A határozatot kapják:
1.) Mohács Városi Rendőrkapitányság Mohács
2.) Pannon Volán Rt. Mohács
3.) Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága Pécs, Köztársaság tér 5.
4.) Országos Mentőszolgálat Mohácsi Állomása
5.) BM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mohács
6.) Hegedűs Emese titkársági referens Helyben
7.) Emmert János üzemeltetési munkatárs Helyben
8.) Ádám Miklós sajtóreferens Helyben és általa a média
9.) Irattár
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