
KÉRDŐÍV A KINIZSI UTCA FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA 

Tisztelt Kinizsi utcai Ingatlantulajdonos!

A Kinizsi utca, Balatonszemes egyik keskeny kis utcácskája. Élnek itt helyi lakosok régóta, és sok 
ingatlan már nyaralóvá vált. Ami nem változott, az az utca adottsága: a keleti vége felé emelkedve 
a Szabadság utcába torkollik, míg a nyugati végén egy sövénytől szinte beláthatatlan derékszögű 
kanyarral ér ki a Tűzoltó térhez, a Fő utcához.


Az itt lakókon kívül nagyon sokan nem használják, pedig jó “surranó” út, ha a helyzet úgy adja. 
Sajnos keskeny, a déli oldalán járdával, az északi oldalon talán 70-80 cm-es “útpadkával”. Ha 
mindkét irányból jön autó, kinek a járdára kell felhajtania, kinek az útpadkára, de sokszor 
megesett már, hogy a hulladékszállító szolgáltatótól kaptunk bejelentést, hogy az utcában parkoló 
autók nehezítik a közlekedést és egyben a szemétszállítást. 


Pár éve a Szabadság utcai kihajtó résznél fekvőrendőrt helyeztettünk el, és egy tükröt rakattunk 
ki, hogy biztonságosabbá tegyük a Kinizsi utca–Szabadság utca kereszteződésében a 
gyalogosok közlekedését, illetve egy forgalomtól elzárt terület is felfestésre került annak 
érdekében, hogy a kihajtás az utcából még biztonságosabb legyen. Legideálisabb persze az 
lenne, ha a közlekedőket nem ilyen megoldásokkal kellene rávezetni arra, hogy vezessenek 
óvatosan. 


Mostani levelünkben, a Kinizsi utca lakóinak véleményét szeretnénk megismerni az utca 
közlekedését illetően, hisz a fent leírt nehézségek miatt több megoldási javaslat is érkezett a 
testülethez. 


Kérjük a következő kérdésekre válaszolva az Önnek megfelelő mellé írjon X-e(ke)t!  
Amennyiben többen használják az ingatlant, a megfelelő válaszok mellé írjanak annyi X-et a 
táblázatban, ahányan adott kérdésben érintettek, majd a kérdőív 6. pontjában, legyenek 
szívesek az érintettek nevét nyomtatott betűkkel megadni. 


A kitöltött kérdőívet legyenek szívesek 2023. február 15-ig visszajuttatni 

- zárt borítékban, “Kinizsi utca lakossági kérdőív” feltüntetéssel


Balatonszemes Önkormányzat címére (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.)

vagy legyenek szívesek személyes leadni a hivatal portálján


- vagy elektronikusan a kozmeghallgatas@balatonszemes.hu e-mail címre (az e-mail tárgyába 
kérjük, tüntesse fel: “Kinizsi utca lakossági kérdőív” .


A szabályos és biztonságos közlekedési rend kialakítása érdekében, a felmérés során 
megismert igényeket szakértővel és az érintett hatóságokkal is véleményeztetni fogjuk.  

Konstruktív együttműködésükre számítunk!


Balatonszemes, 2023. január 9. 


	 	 	 	 	 	 	 Balatonszemes képviselő-testülete!

mailto:kozmeghallgatas@balatonszemes.hu


KÉRDŐÍV A KINIZSI UTCA FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA 

1. Az ön által használt ingatlant hányan használják egy évben? 
(Kérjük, annyi X-et helyezzen el a táblázatban, ahányan az ingatlan területén érintettek a kérdésben. Ha 
bármelyik válasz esetén lenne észrevétele, kérjük jelezze, azt a 6. pontban.)

2. Elsősorban milyen módon közlekednek a Kinizsi utcában? 
(Kérjük, annyi X-et helyezzen el a táblázatban, ahányan az ingatlan területén érintettek a kérdésben. Ha 
bármelyik válasz esetén lenne észrevétele, kérjük jelezze, azt a 6. pontban.)

3. Biztonságosnak tartja-e a Kinizsi utca közlekedését jelenleg? 
(Kérjük, annyi X-et helyezzen el a táblázatban, ahányan az ingatlan területén érintettek a kérdésben. Ha 
bármelyik válasz esetén lenne észrevétele, kérjük jelezze, azt a 6. pontban.)

4. A mindennapi közlekedésében Önt zavarja-e a jelenlegi fekvőrendőr? 
(Kérjük, annyi X-et helyezzen el a táblázatban, ahányan az ingatlan területén érintettek a kérdésben. Ha 
bármelyik válasz esetén lenne észrevétele, kérjük jelezze, azt a 6. pontban.)

állandó lakosként használók száma

idény jelleggel használók száma  
(pl. nem fizetett szolgáltatás)

magán szállásként használók száma egy 
évben: ………………. fő/év

gyalogosan

biciklivel, kismotorral

gépkocsival

Igen

Nem

Igen

Nem



5. Akarja-e Ön, a Kinizsi utca forgalomszabályozását (egyirányúsítását) gyalogosvédelmi és 
zavartalanabb közlekedési céllal? 
(Kérjük, annyi X-et helyezzen el a táblázatban, ahányan az ingatlan területén érintettek a kérdésben. Ha 
bármelyik válasz esetén lenne észrevétele, kérjük jelezze, azt a 6. pontban.) 

Igen, a Szabadság út felől a Tűzoltó tér 
(templom) irányába. 
 

 

Igen a Tűzoltó tér(templom) irányából a 
Szabadság út felé. 
 

 

Nem szeretném. 

6. Amennyiben más javaslata, kiegészítő megjegyzése lenne, ide írja le röviden: 



7. A Kinizsi utca közlekedésében - mint itt lakó/nyaraló - érintett neve:  

Dátum:  ……………….………., 2023. …………………………….………

Kijelentem, hogy a kitöltésben magadott adatok, a valóságnak megfelelnek. A kérdőív visszaküldésével 
hozzájárulok, az ingatlan használatával kapcsolatos közlekedési szokások és az ingatlan használatával 
kapcsolatos szokások megismeréséhez.

Aláírás: ……………………………………………………

NÉV Aláírás

NÉV (nyomtatott betűvel):

Cím:

(Amennyiben eltér) Kinizsi utcai ingatlan címe:


