Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (X.18.) önkormányzati rendelete
az Oroszlány Város Önkormányzata helyi közútjainak forgalmi rendjéről szóló
15/2017. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Oroszlány Város Önkormányzata helyi
közútjainak forgalmi rendjéről szóló 15/2017. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.
§-a a következő (144) – (148) bekezdésekkel egészül ki:
(144) A Népekbarátsága utca 37. szám alatti lakóingatlan melletti parkolóban mozgásukban
korlátozottak gépjárművei részére parkolóhelyet kell kialakítani útburkolati jel felfestéssel és
„Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű részére fenntartott várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra)
közúti jelzőtábla kihelyezésével.
(145) A Népekbarátsága utca 33. szám alatti lakóingatlan melletti parkolóban mozgásukban
korlátozottak gépjárművei részére parkolóhelyet kell kialakítani útburkolati jel felfestéssel és
„Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű részére fenntartott várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra)
közúti jelzőtábla kihelyezésével.
(146) A Deák Ferenc utcai közút szelvényezés szerinti jobboldalán, a 0+006 km szelvényben
„Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „40 méter” hossz hatályt jelölő kiegészítő
táblát kell kihelyezni a Széchenyi utca felé hatályosan.
(147) A Fürst Sándor utca közútjának a Rákóczi Ferenc út és Bánki Donát utca közötti szakaszának
állagmegóvása érdekében
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+641 km közúti szelvényben, a Bánki Donát utca felé
hatályosan, továbbá
b) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+774 km közúti szelvényben, a Rákóczi Ferenc út felé
hatályosan
„Súlykorlátozás 3,5t” (KRESZ 38. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „Kivéve célforgalom” kiegészítő
táblát kell kihelyezni.
(148) Az Alkotmány út Kossuth Lajos utcától kifelé eső, lakott területen belüli teljes szakaszára,
mindkét irányba hatályosan 30 km/h sebességkorlátozás kerül elrendelésre, ennek érdekében
a) az Alkotmány út szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+899 és 1+281 km közúti
szelvényekben, a „Lakott terület vége” (KRESZ 132/a. ábra) közúti jelzőtábla felé hatályosan,
továbbá
b) szelvényezés szerinti baloldalán az 1+165, 1+256 és 1+619 km közúti szelvényekben, a
Kossuth Lajos utca felé hatályosan
„30 km/h sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.
Hatálybalépés
Ez a rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba és 2018. november 2. napján hatályát
2. § (1)
veszti.
(2)
Ezzel egy időben a R. (78) bekezdése, továbbá a R. (104) bekezdésének „„Gyalogosok”
(KRESZ 95/a. ábra) és”, a R. (108) bekezdés c) pontjának „, továbbá az ugyanitt kialakított 1 állásos
parkoló résznél „Mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhely” (KRESZ
115/a. ábra) közúti jelzőtáblát” szövegrészei hatályukat vesztik.
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