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6) A Jó Szerencsét Művelődési Központnál a buszöböl prioritása nem magas, pedig az az 
egyik legproblémásabb rész mind a közlekedés, mind környezetvédelmi szempontból, 
hiszen 3 m-re történik a légszennyezettség mérése. 

 
Válasz: A 40. oldalon 806. kód a prioritást és az időtávot pótoljuk.  
 

7) Az Árpád utca gyűjtőút ezért biztos, hogy biztonsági berendezések szükségesek az 
iskola közelsége miatt. Nagyobb forgalom esetén nagyobb lesz a balesetveszély.  
 
Válasz: 43. oldal 415. kód alatt szerepel, mint javaslat az Árpád tér fejlesztése gyűjtőúttá. 
A gyűjtőúttá történő fejlesztés tervezését természetesen a vonatkozó útügyi műszaki 
előírások figyelembevételével kell elvégezni, ami a csatlakozó utcák, fontosabb 
forgalomvonzó létesítmények miatti további követelményekkel is számol. Ez azonban 
nem stratégiai szint, így ennél részletesebben a SUMP ezzel nem tud foglalkozni. 

 
8) Bánta pusztai kerékpárút: A kiskert tulajdonosok szempontjából és turisztikai 

szempontból is fontos lenne egy kiépített kerékpárút, de ebben az anyagban ez nem 
szerepel, pontosabban egy helyen, említés szintjén, de hangsúlyosan semmi esetre sem, 
pedig a kiskert tulajdonosok miatt fontos lenne és igazán prioritást sem kapott.  
 

Válasz: 22. oldalon szerepel 510. és 513. kódok alatt a Kerékpárút Várpalota és 
Bántapuszta között, valamint Kerékpárút Várpalota és Bántapuszta-Öskü között. 
Valamint a 41. oldalon szintén 510. kód alatt szerepel Bántapuszta kerékpáros 
fejlesztése távlati és kis prioritásúként. Nagyobb prioritás  adható, ha ez az igény.  

 
9) A Tési-domb forgalma hol vezetődik le a 8-as útra? 

 
Válasz: jelenleg a városközponton halad keresztül, azonban a tervezett állapotban itt 
nem fog tudni lebonyolódni, mivel a Thury vár és annak belvárosi környezete 
forgalomcsillapított övezetté válik. Azért, hogy a Tési-dombon élők számára elérhető 
legyen a 8-as sz. főút, szükséges az Árpád utca gyűjtőúttá történő átépítése, valamint a 
Sörház utca-Tési út-Hétvezér út csomópontjában körforgalom kialakítása, hogy a 
forgalom el tudja kerülni az érzékeny belvárosi városszövetet.  

 
10) Befejezetlennek tűnik az anyag. Hiányoznak az indikátorok - 46. oldal -, ami azért 

kérdéses, mert egy indikatív költségvetés egy cselekvési tervben azért elférne. A 
Mobilitási Terv az egy koncepció megvalósíthatósági tanulmány, míg a Cselekvési Terv 
az egy módszertan. Itt egyáltalán nincs költségbecslés. 
 
Válasz: Az indikátorok valóban lemaradtak ezt pótoljuk.   
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