
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2023. február 21-i soros ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Kihagyva a kihagyandókat! 
 
14/2023. (II.21.) ÖH. 
Közterületfejlesztési koncepcióterv véleményezése 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-
BK1-2022-00023 azonosító számú pályázati támogatás keretében tervezett 
közterületfejlesztési rész koncepciótervét áttekintette és az alábbi módosításokkal 
elfogadja (megnevezés után zárójelben a tervezési program szerinti sorszám): 

1. Radnóti téri játszótér (15/b)     
koncepció: megfelelő 
továbbtervezés iránya: a sétány burkolása nem szükséges 
 
2. Béke lakótelepi játszótér (15/a) 
koncepció: megfelelő 
továbbtervezés iránya: részletek kidolgozása 
 
3. Iskola-tó partján futópálya kialakítása (15/d) 
koncepció: módosítandó. A rövidített pályahossz, az egymás mellé rendezett 
irányok visszafordító körrel megfelelőek.   
továbbtervezés iránya: A helyszín tekintetében kérünk javaslatot más helyszínre, 
a Május 1. utca és a játszótér környezetében a sétány belső oldalán. 
 
4. Pumpapálya kialakítása (15/c) 
koncepció: megfelelő 
tervezés további iránya: részletek kidolgozása. 
 
5. Központi Park sétányainak kiépítése (2 és 3/a.) 
koncepció: megfelelő 
tervezés további iránya:  
- a burkolt sétányok szélességét kérjük egységesen 2,10 m-ben meghatározni, 
- a létesítendő Petőfi szobortól a központi szökőkútig burkolni kell a sétányt, 
- a  volt grill sütöde térségénél kérünk javaslatot a (pályázaton kívül kialakítandó) 
kispiac kialakítására, a gyalogos, stb. forgalmakat kérjük a lámpás csomóponttal 
összehangolni. 
- a park és a társasházak között a burkolatot kérjük akként módosítani, hogy 
lehetőség szerint mindkét irányban merőlegesen lehessen parkolni.  
  
6. Főút menti területek – általánosságban     
                                                                                                                   
koncepció: módosítandó. 
tervezés további iránya: Az üzletek előtt kizárólag kapubejárók létesítendők, 
amiket a főút melletti párhuzamos parkolók között jól láthatóan jelezni kell. A 
spontán térburkolatok megszüntetendők, zöldfelületként rendezendők, a platánok 
pótlásával, helyenkénti burkolt teresedés kialakításával. A mellékutcákban 
párhuzamos és merőleges parkolók kialakítása, zöldfelületekkel. 



Vizsgálandó, hogy a párhuzamos + merőleges parkolási rend helyett 1 irányba 45 
fokos + párhuzamos, illetve 2 irányba 45 fokos pakolási beállás milyen 
alternatívát jelent (geometria, zöldfelület, férőhely, költség, stb.). 
 
7. Bajza utca és Vörösmarty utca, valamint a Kazinczy utca és a Mizsei 
utca közötti szakasz (9., 7.) 
koncepció: megfelelő 
tervezés további iránya:  
- Vörösmarty utcában meglévő párhuzamos parkoló zúzottkő helyett 
gyephézagos térkő (esetleg műanyag gyeprács) legyen. 
- A jelenleg leburkolt felületek rehabilitálása, zöldfelület helyreállítása. 
- A Bajza utca és Vörösmarty utca járda szélesítést távlati szinten figyelembe kell 
venni ezen a szakaszon is. 
- Az Egészségház telkén túl a Petőfi utcáig kiépíteni a párhuzamos parkolás 
lehetőségét a Mizsei utca jobb oldalán. 

 
8. Egészségház és Attila utca közötti szakasz (6.) 
koncepció: megfelelő 
tervezés további iránya: részletek kidolgozása. 
 
9. Vörösmarty utca és Művelődési Ház közötti szakasz (8/a) 
koncepció: megfelelő 
tervezés további iránya:  
- A meglévő tereplépcsők (Súry iskola előtti zebra, Művház oldala) kiváltása 
lépcső+rámpa megoldással legyen kialakítva, ahol erre lehetőség van. 
- Művelődési háztól a Vörösmarty utcáig kérjük a járdát szélesíteni vagy 
kerékpársávot kialakítani a kerékpározás lehetősége érdekében. 
 
10. Attila utca és a Szabadság tér közötti szakasz 
koncepció: megfelelő 
tervezés további iránya: részletek kidolgozása 
 
11. Művelődési Ház előtti gyalogátkelőhely kialakítása (3/b) 
koncepció: megfelelő, a Széchenyi utcai lámpás csomópontnál a főúton lévő balra 
kanyarodó sáv pályázatból történő megvalósításának vizsgálata szükséges. 
tervezés további iránya: részletek kidolgozása 
 
12. Templom előtti parkolósáv (12/a) 
koncepció: megfelelő 
tervezés további iránya: részletek kidolgozása 
 
13. Szent Lajos utca bevezető szakasza (10/a) 
koncepció: a parkolási rendet az általános mellékutca parkolási rend szerint kell 
kialakítani. 
 
14. Szent Lajos utca és Deák Ferenc utca közötti szakasz (10/b, 10/c) 
koncepció: módosítandó. A Deák Ferenc utcában a mellékutcai parkolási képletet 
a meglévő állapotnak megfelelően kérjük adoptálni. 
tervezés további iránya: a gyalogátkelőhely és járda összekötése hiányzik, amit 
egy kisebb teresedés burkolásával, az átkelő tengelyében zöldfelülettel kérünk 
megoldani. 
 
15. Wesselényi utca és Árpád utca közötti szakasz (13/a) 
koncepció: új javaslatot kérünk. 



tervezés további iránya: a „Dózsa György út melletti rendezéshez 
általánosságban” pontban meghatározott megoldás szerint. Mozgáskorlátozott 
parkoló elhelyezésének vizsgálata az üzletekhez.  
 
 
16. Deák F. utca és Tarnai utca közötti szakasz (11) 
koncepció: módosítandó. 
tervezés további iránya: kérünk javaslatot a Pékség térségében gyalogátkelőhely 
kialakítására, a meglévő térburkolat gépkocsi forgalom előli lezárásával (útterv 
szerinti 3. verzió). 
 
17. Református templom előtti terület rendezése 
koncepció: megfelelő 
tervezés további iránya: részletek kidolgozása 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2023. február 21. 
 
 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 Basky András  sk.     dr. Balogh László sk. 

              polgármester                           jegyző  
 

A kivonat hiteles! 
Lajosmizse, 2023. február 21. 
 
 
Kisjuhászné Almási Anita 
titkársági ügyintéző 
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általánosságban” pontban meghatározott megoldás szerint. Mozgáskorlátozott 
parkoló elhelyezésének vizsgálata az üzletekhez.  
 
 
16. Deák F. utca és Tarnai utca közötti szakasz (11) 
koncepció: módosítandó. 
tervezés további iránya: kérünk javaslatot a Pékség térségében gyalogátkelőhely 
kialakítására, a meglévő térburkolat gépkocsi forgalom előli lezárásával (útterv 
szerinti 3. verzió). 
 
17. Református templom előtti terület rendezése 
koncepció: megfelelő 
tervezés további iránya: részletek kidolgozása 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2023. február 21. 
 
 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 Basky András  sk.     dr. Balogh László sk. 

              polgármester                           jegyző  
 

A kivonat hiteles! 
Lajosmizse, 2023. február 21. 
 
 
Kisjuhászné Almási Anita 
titkársági ügyintéző 
 


