FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE
A 224./2010. (XII.12.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL,

A GYŰJTŐÚT-HÁLÓZAT KIJELÖLÉSÉRŐL
1.) Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 224./2010. (XII.12.)
határozati számmal elfogadott Településszerkezeti Terve, a gyűjtőút-hálózat kijelölésével
módosul.
2.) Jelen határozat 1.sz. melléklete a TSZT-Bm-2012 jelű, Településszerkezeti terv
módosítása tervlap. A határozat a tervlappal együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó.

3.) 9. Közlekedési területek:
Országos utak:
Fábiánsebestyén közigazgatási területét jelenleg a 4402j., 4403j., 4445j., 4449j. és 4642j.
országos mellékutak érintik.
Az országos mellékutak közül a 4642j. út a településen kelet-nyugat irányban halad át, a
4403j. út a településközpontból indulva északkeletre, a 4449j. út ugyanonnan indulva
délkeletre vezet. A 4402j. út a közigazgatási határ északkeleti részén halad. A 4445j. út a
4642j. útból kiágazva a 45sz. főúthoz vezetne, de nincs kiépítve.
Az országos utak tervezett fejlesztései:
Az országos és megyei tervek szerint a 4445/4642/4446j. útvonal hálózati mellékúttá fog
kiépülni Szentes és Orosháza között. A kiépítés a 2013-ig terjedő időszakban nem várható.
A Szerkezeti Terv az útvonalat tengelyvonallal és védőtávolsággal tartalmazza.
Az országos utak jelenlegi tervezési kategóriák szerinti besorolása:
K.V.B., B.V.- c-C
A tervezett hálózati mellékút várható tervezési kategóriák szerinti besorolása: K.V.B.
Települési utak:


Helyi gyűjtőutak, kiszolgáló, ill. lakóutak, kiskerti utak, erdő- és mezőgazdasági utak,
dűlőutak

A gyűjtőúti feladatokat jelenleg a községen áthaladó országos utak látják el. Rajtuk kívül
csak kiszolgáló utak találhatók a belterületen. A tanyás térség miatt nagy jelentőségűek a
külterületi utak.
A települési utak tervezett fejlesztései:
Az elhatározások szerint belterületi gyűjtőút-hálózat épül ki. A helyi gyűjtőút-hálózatot az
alábbi utcák, útvonalak képezik:
 Mátyás király u.-Kinizsi u.
 Jókai M. u.-Árpád u.-Petőfi u.
 Arany J. u.-Úttörő u.-Felszabadulás u.
 Szabadság u.-(Úttörő u.-Felszabadulás u.).
A helyi kiszolgáló úthálózat bővítése a területfejlesztésekhez, az új telekosztásokhoz
kapcsolódik. Új telekosztások a település keleti szélén lesznek.
A történetileg kialakult, jellegzetes szerkezetet őrző, ill. értékes beépítéssel szegélyezett
úthálózat, mint helyi jellegzetesség, megőrzendő érték.

A külterületi utaknál, mező- és erdőgazdasági utaknál, a mezőgazdasági járművek
akadálymentes közlekedése, valamint a későbbiekben esetleg szükségessé váló
útszélesítés lehetősége az út menti beépítés szabályozásával biztosítható.
A helyi úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja:






helyi gyűjtőutak: B.V. c-D
kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-D
önálló kerékpárutak: K.VII., B.VII.
önálló gyalogutak: K.VIII., B.VIII.
helyi külterületi utak: K.VI.C.

Gyalogos felületek, Kerékpárút, turistaút:
A település kerékpárutat tervez a 4642j. út mellett a belterület és a sertéstelep között. A
községet tervezett térségi kerékpárút nem érinti.
A gyalogos közlekedés érdekében járdaépítés, ill. a gyalogutak kiépítése is szükséges.
Parkolás, rakodás:
Jelentősebb telken kívüli parkolási igény a központban lévő helyi intézményeknél és a
vasútállomásnál jelentkezhet. Az új létesítményekhez minden esetben telken belül kell
biztosítani az OTÉK szerint szükséges parkolóhelyeket és a rakodási lehetőséget, ez alól
csak a meglévő épületek funkcióváltásánál lehet felmentést adni. A közterületi parkolás
legalizálásához és szabályozásához meg kell alkotni az önkormányzati parkolási rendeletet.
Tömegközlekedés:
A település tömegközlekedési ellátását jelenleg és távlatban is elsősorban a helyközi
autóbuszjáratok biztosítják.
Vasúti közlekedés:
Fábiánsebestyén a Szentes-Orosháza vasútvonal mellett helyezkedik el. A vasútvonal
fejlesztése nem várható.
A határozat melléklete:
1.sz. melléklet: TSZT-Bm-2012 jelű Településszerkezeti terv módosítása tervlap
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