Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (X.22.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzata helyi közútjainak forgalmi rendjéről1
-

egységes szerkezetben –

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében és 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Oroszlány városnak a 2. §-ban meghatározott önkormányzati tulajdonú és
kezelésű közútjaira (helyi közutak) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti helyi utakon közlekedő minden
résztvevőre.
(3) A rendeletben előírt közúti jelzőtáblák kihelyezését az utak forgalomszabályozásáról és a
közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet és a közúti jelzőtáblák
megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM
rendelet előírásainak megfelelően kell elvégezni.
(4) A Képviselő-testület egy adott forgalomtechnikai tárgyban meghozott döntését – a felügyeleti
szervétől érkező felszólítás kivételével – a döntés hatálybalépését követő 12 (tizenkettő) hónapon
belül nem vizsgálja felül.
(5) E rendeletben szabályozott új forgalomtechnikai
Forgalomtechnikai Tervében (OFtT) kell folyamatosan vezetni.

megoldásokat

Oroszlány

város

2. Forgalomtechnikai megoldások
A városban működő intézmények közterületen lévő parkolóiban és minden 20 álláshelyet
2. § (1)
meghaladó önkormányzati tulajdonú egyéb parkolóban minden 50 álláshely után egy darab
parkolóhelyet kell biztosítani mozgáskorlátozottak gépkocsija részére kialakított „Várakozóhely”
(KRESZ 110. ábra) és kiegészítő (KRESZ 115. ábra) jelzőtábla együttes, vagy „Mozgáskorlátozottak
gépkocsija részére kialakított várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra) külön közúti jelzőtábla
kihelyezésével.
(2)
Az Alkotmány út II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtári útcsatlakozása előtt a Kossuth Lajos utca
felől „Jobbra bekanyarodni tilos” (KRESZ. 27. ábra), a Rákóczi Ferenc út felől „Balra bekanyarodni
tilos” (KRESZ. 28. ábra) közúti jelzőtábla helyezendő el.
(3)
Az Alkotmány út és a Béke utca kereszteződésében – az Alkotmány utcára vonatkozó –
„Várakozni tilos” (KRESZ. 61. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(4)
Az Alkotmány út és a Várdomb utcai összekötőút kereszteződésében – az Alkotmány útra
hatályos – „Várakozni tilos” (KRESZ. 61. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni az útpadkán történő
várakozási tilalomra utaló kiegészítő jelzőtáblával (KRESZ. 63/a. ábra) együtt.
(5)
Az (3) és (4) bekezdésben előírt jelzőtáblákat a közbeeső útkereszteződésnél meg kell
ismételni.
(6)
A Mészáros Lajos utcában – a Táncsics Mihály út és Korányi Frigyes utca közötti szakaszon
– mindkét forgalmi irányban várakozási tilalmat kell elrendelni „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra)
közúti jelzőtáblák kihelyezésével.
(7)
A Havasi Márton utcában – a Rákóczi Ferenc út és Népekbarátsága utca közötti szakaszon –
mindkét forgalmi irányban megállási tilalmat kell bevezetni a „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra)
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közúti jelzőtábla kihelyezésével. A Rákóczi Ferenc útra történő kihajtásnál „Elsőbbségadás kötelező”
(KRESZ 9. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni. A Népekbarátsága és a Bánki Donát utca
egyirányú útszakaszán, a jobb oldalon „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát kell
kihelyezni.
(8)
A Népekbarátsága utca 1–19. számok közötti kiszolgáló út mindkét végén „30 km/h
sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) és „Súlykorlátozás 2,5 t” (KRESZ 39. ábra) közúti
jelzőtáblákat kell kihelyezni.
(9)
Az alábbi kereszteződésekben „30 km/h sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) közúti
jelzőtáblákat kell kihelyezni:
a) Alkotmány út – Béke u. kereszteződésében a Béke utcára vonatkozóan,
b) Kossuth Lajos u. – Béke u. kereszteződésében a Béke utcára vonatkozóan,
c) Várdomb u. – Erdész u. kereszteződésében az Erdész utcára vonatkozóan,
d) Závory Zoltán u. – Erdész u. kereszteződésében az Erdész utcára vonatkozóan,
e) Népekbarátsága u. – Tópart u. 1-6. kiszolgáló útja kereszteződésében a kiszolgáló útra
vonatkozóan,
f) a Sallai utca 0+55 km szelvényében az utca egyirányúsított szakaszára vonatkozóan.
(10)
A Várdomb utca 36. szám elé „Mindkét irányból behajtani tilos” (KRESZ 40. ábra) közúti
jelzőtáblát kell kihelyezni, alatta „Kivéve célforgalom” kiegészítő táblával.
(11)
A Takács Imre utca 55. szám elé „Egyirányú forgalmú út” (KRESZ 104. ábra) közúti
jelzőtáblát, a 61. szám elé „Zsákutca” (KRESZ 106. ábra) közúti jelzőtáblát, a 67. szám elé
„Behajtani tilos” (KRESZ 53. ábra) közúti jelzőtáblát, a 93. szám elé „Kötelező haladási irány” balra
(KRESZ 18. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(12)
A Petőfi Sándor utcában a Rosenberg utcai kereszteződésnél a Petőfi Sándor utca
kétirányúsított szakaszára vonatkozóan „Szembejövő forgalom” (KRESZ 72. ábra) közúti jelzőtáblát,
a Petőfi Sándor utca egyirányú szakaszára vonatkozóan „Behajtani tilos” (KRESZ 53. ábra) közúti
jelzőtáblát, a Petőfi Sándor u. 38. szám elé „Kötelező haladási irány” balra (KRESZ 18. ábra) közúti
jelzőtáblát kell kihelyezni.
(13)
Az Alkotmány út Ó-Takács utcai csatlakozása előtt mindkét irányból ki kell helyezni a
súlykorlátozásra utaló „Útirány előjelző táblát” (KRESZ 138. ábra).
(14)
A Szeptember 6. utca és Bem József utca csatlakozása után ki kell helyezni a „Gyermekek”
(KRESZ 84. ábra) közúti jelzőtáblát.
(15)
A város Rákóczi Ferenc úttól délre eső területén (Táncsics Mihály út, Fürst Sándor utca,
Mészáros Lajos utca bejáratai) 3,5 t súlykorlátozó táblákat kell elhelyezni.
(16)
A Gönczi Ferenc utca 17. szám előtt „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát
kell kihelyezni.
(17)
A Bánki Donát utca 22. szám előtti parkolóban a már meglévő 1 db mozgáskorlátozottak
gépkocsija részére kialakított parkolóhelyen további 1 db mozgáskorlátozottak gépkocsija részére
kialakított parkolóhellyel kell bővíteni a "Várakozóhely" (KRESZ 115/a. ábra) közúti jelzőtábla
áthelyezésével.
(18)
A József Attila Általános Iskolánál „30 km/h sebességkorlátozó” (KRESZ 30. ábra) közúti
jelzőtáblát át kell helyezni a Táncsics Mihály út 37. szám elé.
(19)
Az Eszterházy utca – Bányász körút – Sallai Imre utca közútjainak védelmére vonatkozóan
„3,5 t súlykorlátozás” (KRESZ 38. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni:
a) az Eszterházy utca – Kossuth Lajos utca kereszteződésében,
b) az Eszterházy utca – Táncsics Mihály út kereszteződésében,
c) a Bányász körút – Korányi Frigyes utca kereszteződésében,
d) a Mészáros köz – Táncsics Mihály út kereszteződésében.
(20)
A Korányi Frigyes utca közútjának Táncsics Mihály út és a Mészáros Lajos utca közötti
szakaszán, „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni mindkét irányra
hatályosan.
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(21)
Az Irinyi János utca 1. szám elé „Mozgáskorlátozottak gépkocsija részére kialakított
várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(22)
A Takács Imre utca 12-16. számok alatti lakóépületekhez tartozó, „trafóház” melletti
parkolóban „Mozgáskorlátozottak gépkocsija részére kialakított várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra)
közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(23)
A Népekbarátsága utcán a Bánki Donát utca csatlakozása után (Oroszlány Város Óvodái
székhely intézmény), a „Gyermekek” (KRESZ 84. ábra) közúti jelzőtábla alá „Várakozni tilos”
(KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni „1 óra időtartam” kiegészítő táblával a Dózsa
György utca felé hatályosan. A Népekbarátsága utca 33. szám alatti lakóépületnél a „Gyermekek”
(KRESZ 84. ábra) közúti jelzőtábla alá „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát kell
kihelyezni a Tópart utca felé hatályosan.
(24)
A Népekbarátsága utca 57. szám mellé (2. sz. Posta) „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra)
közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Bánki Donát utcai kereszteződés felé hatályosan.
(25)
A Táncsics Mihály útnak a Táncsics udvar 1. szám előtti kereszteződésből kivezető ágában
„Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a SPAR áruház felé vezető
kiszolgáló útra vonatkozóan.
(26)
A Táncsics udvar 1. szám hátsó kijárata mellett „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti
jelzőtáblát kell kihelyezni a SPAR áruház felől vezető kiszolgáló útra vonatkozóan.
(27)
A Táncsics udvar 1. szám előtti parkoló bejárata mellett „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra)
közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Táncsics Mihály út felé vezető útszakaszra vonatkozóan.
(28)
A Petőfi Sándor utcának a Petőfi Sándor utca 7. és Táncsics Mihály út közötti szakaszára
hatályosan „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(29)
A Dózsa György utcának a Jázmin utca és a Határ utca közötti szakaszára – a Határ utca felé
hatályosan – „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(30)
A Petőfi Sándor utcára a Fürst Sándor utcai kereszteződéstől kezdődően a Mészáros Lajos
utca felé az „Egyirányú forgalmi út” (KRESZ 104. ábra) közúti jelzőtábla alá, „Megállni tilos”
(KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni, „15m” és „Kivéve áruszállítás” kiegészítő
táblákkal.
(31)
A Fürst Sándor utcának az Irinyi János u. és a Bánki Donát u. közötti, mindkét irányú
szakaszára hatályosan „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(32)
Mészáros Lajos utcára, az Asztalos János utcai kereszteződés után „Várakozni tilos” (KRESZ
61.ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni, a Petőfi Sándor utca felé eső szakaszra hatályosan.
(33)
A Táncsics udvari SPAR áruház parkolójából való kihajtást szabályozó „ÁLLJ!
Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 11. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(34)
A Mester utcára, a „30 km/h sebességkorlátozás” (KRESZ 30.ábra) és „Gyermekek” (KRESZ
84.ábra) közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni a Táncsics Mihály Óvoda felé hatályosan.
(35)
A Karinthy Frigyes utcának a Móricz Zsigmond u. és Radnóti Miklós u. közötti szakaszára
hatályosan, mindkét irányból „Gyermekek” (KRESZ 84.ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni, alatta
„100 méter” hossz hatályt jelölő kiegészítő táblával a 131. melléklet szerint.
(36)
A Kossuth Lajos utcának a Széchenyi u. és az Ifjúmunkás u. közötti szakaszára hatályosan,
mindkét irányból „Gyermekek” (KRESZ 84. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(37)
A Szent Borbála utcán a volt Bányamentő Állomás felől a közúti híd előtti útcsatlakozás után
és a volt Bányaforgalmi Iroda buszforduló kereszteződés után, „40 km/h sebességkorlátozás”
(KRESZ 30.ábra) közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.
(38)
Az Asztalos János utcán a garázsok után a Kossuth Lajos utca felé hatályosan várakozási
tilalmat kell elrendelni „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtábla kihelyezésével.
(39)
A Bánki Donát utcán a Bánki Donát utca 12-16. számú lakóépület melletti szervizút
kereszteződésétől a Dózsa György utca felé hatályosan várakozási tilalmat kell elrendelni „Várakozni
tilos” (KRESZ 61.ábra) közúti jelzőtábla kihelyezésével.
(40)

A Táncsics Mihály úton, a Mentőállomás behajtójától a gyalogátkelő után megállási tilalmat
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kell elrendelni „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtábla kihelyezésével, „Korlátozás alá
eső terület a tábla előtt és után” (KRESZ 63. ábra) kiegészítő táblával. Az úttest szélén sárga burkolati
jellel megerősítendő a tilalom. A „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) helyére „Megállni tilos”
(KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtábla kerül.
(41)
A Haraszthegyi utca felől, a Szent Borbála tér 3. szám alatti Városi Uszoda előtti
parkolólemez felé hatályosan, a bevezető közúti szakasz elejére „20 km/h sebességkorlátozás”
(KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblát, illetve „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtáblát,
alatta „csak személygépkocsik” (KRESZ 112. ábra) kiegészítő táblát kell kihelyezni.
(42)
A Szent Borbála tér 3. szám alatti Városi Uszoda előtti parkolólemez felől kihajtó
útszakasznak a Haraszthegyi utcai közúti csatlakozásához „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra)
közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(43)
A Táncsics Mihály út 30-32. számok közötti belső kiszolgáló útra „Kötelező haladási irány”
(KRESZ 17. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Táncsics Mihály úttól hatályosan, a másik
irányba pedig „Behajtani tilos” (KRESZ 53. ábra) közúti jelzőtáblát a Táncsics Mihály út felé
hatályosan.
(44)
A Táncsics Mihály út 32-38. számok mögötti belső útra „Kötelező haladási irány” (KRESZ
17. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(45)

A Táncsics Mihály út 24-30. számok mögötti belső útra
a) a Táncsics Mihály út 30-32. számok közötti belső kiszolgáló út felől, a Petőfi Sándor u. 7.
szám felé hatályosan „Kötelező haladási irány” (KRESZ 17. ábra),
b) a Táncsics Mihály út 30-32. számok közötti belső kiszolgáló út felé hatályosan pedig
„Behajtani tilos” (KRESZ 53. ábra)
közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.

(46)
A Petőfi Sándor u. 7. szám mögé „Kötelező haladási irány” (KRESZ 17. ábra) közúti
jelzőtáblát kell kihelyezni a Táncsics Mihály út felé hatályosan.
(47)
A Takács Imre utca 43. szám alatti lakóépülettől a 37. szám irányába hatályosan „Várakozni
tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát, a forduló behajtójához és az utca végére „Megállni tilos”
(KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.
(48)
A Várdomb utca 80-100. számok közötti szakaszára, mindkét irányba hatályosan „30 km/h
Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni, a Závory Zoltán utca és a
Várdomb utca temetőhöz vezető szakaszának kereszteződéseiben.
(49)
A Szeptember 6. utcára „30 km/h Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblákat
kell kihelyezni a Bem József utcai kereszteződéstől a Kubicza Mihály utca felé hatályosan.
(50)
Az Április utca 6. szám előtti parkolóban, a szélső várakozóhelyhez „Mozgáskorlátozottak
gépkocsija részére kialakított várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(51)
A Népekbarátsága utca 6-8-10. számhoz bevezető közúti szakaszon a Bánki Donát utca felé
hatályosan „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(52)
A Népekbarátsága utca 2/a-c. szám alatti és az 515/4 helyrajzi számú kiskereskedelmi üzletek
előtt „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni „10m távolság és 6h-20h
időszak megjelölése” (KRESZ 61/c. ábra) kiegészítő táblával a Havasi Márton utca felé hatályosan.
(53)
A Táncsics udvar 2. szám előtt „Mozgáskorlátozottak gépkocsija részére kialakított
várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a járda melletti várakozóhelyre
vonatkozóan.
(54)
A Tópart utca 1. szám mögött a parkolóból kihajtókra hatályosan „Elsőbbségadás kötelező”
(KRESZ 9. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(55)
A Gyermekotthon – Dózsa György utcára csatlakozó – gazdasági útjának bejárati szakaszára
hatályosan „Mindkét irányból behajtani tilos” (KRESZ 40. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni
„Kivéve áruszállítás” kiegészítő táblával.
(56)
A polgármesteri hivatal hátsó bejárata melletti első, az épületre merőlegesen kialakított
várakozóhelyen „Mozgáskorlátozottak gépkocsija részére kialakított várakozóhely” (KRESZ 115/a.
4

ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(57)
Az Arany János utca 13. szám elé a Határ utca felé hatályosan és az Arany János utca 64.
szám elé a Bokodi út felé hatályosan „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblákat kell
kihelyezni, „40 m” kiegészítő táblákkal.
(58)
A Határ utcán a Kodály Zoltán utcai kereszteződéstől a Dózsa György utcai útcsatlakozásig
hatályosan „Gyalogosok” (KRESZ 95/a. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(59)
A Mindszenti utcának a Mester utca – Táncsics Mihály út közti szakaszán mindkét irányban
hatályosan „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni, „Útpadkán is
várakozni tilos” kiegészítő táblával.
(60)
A Takács Imre utca 8-10. szám alatti lakóépületek elé időszakos várakozási tilalmat kell
elrendelni a Tópart utca felé hatályosan „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtábla, „8002000 h” időszakot megjelölő kiegészítő jelzőtáblával történő kihelyezésével.
(61)
A Táncsics Mihály úton a Felsőtelepi kertekhez vezető közúti csatlakozás után a Bláthy Ottó
utca felé hatályosan „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni az
útpadkán történő várakozási tilalomra utaló kiegészítő jelzőtáblával (KRESZ 63/a. ábra) együtt.
(62)
Az Asztalos János utca Mészáros Lajos utcai kereszteződésében, a Mészáros Lajos utcára
való kihajtást szabályozó „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) helyére „ÁLLJ! Elsőbbségadás
kötelező” (KRESZ 11. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(63)
A Német dűlő Bokodi úti kereszteződéséhez, a bekötő szakaszra hatályosan „Zsákutca”
(KRESZ. 106. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(64)
A Népekbarátsága u. 45. számú társasház előtti parkolóba „Várakozni tilos” (KRESZ 61.
ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni „8.00-16.00h”, „Kivéve engedéllyel” és „2x →” (nyíl jobbra)
kiegészítő táblával, két várakozóhelyre hatályosan. A Népekbarátsága utca 37. számú társasház előtti
parkolóban lévő „Mozgáskorlátozottak gépjárműve részére kialakított várakozóhely” (KRESZ 115/a.
ábra) közúti jelzőtáblát át kell helyezni a Népekbarátsága utca 45. szám alatti társasház elé.
(65)
A Mátyás király utca – Beatrix szálló parkolójához bekötő útszakasz csatlakozásába
„Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a parkolóból kihajtókra
hatályosan. A parkoló bejáratához „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtáblát kell
kihelyezni „Beatrix szálló” kiegészítő táblával.
(66)
A Takács Imre utca 8-10. szám alatti lakóépületek elé időszakos várakozási tilalmat kell
elrendelni a Szennyvíztelep felé hatályosan „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) és „8.00-20.00h”
időszakot megjelölő kiegészítő közúti jelzőtábláknak az oroszlányi 1650/1-2 helyrajzi számú ingatlan
szervizúti csatlakozása után történő kihelyezésével.
(67)
Az Asztalos János utca szelvényezés szerinti baloldalán várakozási tilalmat kell elrendelni az
Móra Ferenc Kollégium parkolójának útcsatlakozásától a Mészáros Lajos utca felé hatályosan
„Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtábla kihelyezésével.
(68)
A Bánki Donát utca szelvényezés szerinti jobboldalán várakozási tilalmat kell elrendelni a
közút Fürst Sándor u. – Havasi Márton u. közötti szakaszára hatályosan „Várakozni tilos” (KRESZ
61. ábra) közúti jelzőtábla kihelyezésével.
(69)
A Bláthy Ottó utca mindkét oldalán megállási tilalmat kell elrendelni a közút szelvényezés
szerinti jobboldalán a Zenon Europe Kft. személyi porta útcsatlakozástól kezdődően a Táncsics
Mihály út felé hatályosan, valamint a közút szelvényezés szerinti baloldalán a Táncsics Mihály úti
kereszteződéstől kezdődően a Mester utca felé hatályosan „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti
jelzőtáblák kihelyezésével.
(70)
Autóbusszal történő behajtás tilalmát kell elrendelni a Mészáros Lajos utcának a Városi
Uszoda szervizútja – Korányi Frigyes utca közötti szakaszán
a) a közút szelvényezés szerinti jobboldalán a Mészáros Lajos utca – Városi Uszoda
kereszteződésében a Mátyás király utca felé hatályosan,
b) a közút szelvényezés szerinti baloldalán a Mészáros Lajos utca – Korányi Frigyes utca
kereszteződésben a Petőfi Sándor utca felé hatályosan,
„Autóbusszal behajtani tilos” (KRESZ 42/a. ábra) közúti jelzőtáblák kihelyezésével.
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A Mészáros Lajos utca mindkét oldalán várakozási tilalmat kell elrendelni
a) a közút szelvényezés szerinti jobboldalán a 14. számú lakóépület elé a Korányi F. utca felé
hatályosan, valamint
b) a közút szelvényezés szerinti baloldalán a 25. számú lakóépület elé a Petőfi Sándor utca
felé hatályosan
„Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra), és „100 m” hosszúsági hatályt megjelölő közúti jelzőtáblák
kihelyezésével.
(71)

(72)
A Takács Imre utca 10. szám alatti lakóingatlan mögötti parkolóban mozgásukban
korlátozottak gépjárművei részére parkolóhelyet kell kialakítani útburkolati jel felfestéssel és
„Mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra)
közúti jelzőtábla kihelyezésével.
(73)
A Rákóczi Ferenc út 51. szám alatti lakóingatlan mellett, a Gyermekotthon bejáratával
szemben, a Rákóczi Ferenc út felé hatályosan megállási tilalmat kell elrendelni a közút szelvényezés
szerinti baloldalán „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtábla kihelyezésével.
2
(74)
Az Erzsébet ligeti belső út Ó-Takács utcai útcsatlakozásában „Súlykorlátozás 3,5t” (KRESZ
38. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni az Erzsébet ligeti belső útra hatályosan.

(75)

3

(76)

4

(77)
A Táncsics Mihály út 37. szám alatti lakóingatlan mögötti parkolóban mozgásukban
korlátozottak gépjárművei részére parkolóhelyet kell kialakítani útburkolati jel felfestéssel és
„Mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra)
közúti jelzőtábla kihelyezésével.
(78)
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(79)
A 48-as liget és az Alkotmány út 18. szám alatti „Szent Márk” gyógyszertár melletti
útszakaszon a gyógyszertár épületétől az Alkotmány út felé hatályosan megállási tilalmat kell
elrendelni a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti
jelzőtábla és a tábla síkjára merőlegesen elhelyezett, az Alkotmány út felé vissza, azaz korlátozás alá
eső terület felé mutató „→” (nyíl jobbra) kiegészítő tábla (KRESZ 62. ábra) kihelyezésével.
(80)
A Takács Imre utca 18-20. szám alatti lakóépület mögötti kiszolgáló úton megállási tilalmat
kell elrendelni a közút szelvényezés szerinti baloldalán „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti
jelzőtábla kihelyezésével, egyidejűleg az érintett útszakaszon a „járműforgalom elől elzárt terület”
útburkolati jel felfestést meg kell szüntetni.
(81)
A Táncsics Mihály út 26. szám mögötti egyirányú útszakaszon (szerviz út), „Várakozni tilos”
(KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát és „7 méter” kiegészítő táblát kell kihelyezni.
(82)
A Havasi Márton utca iskola előtti bekötő járdaszakaszán a mozgásukban korlátozottakat
szállító gépjárművek részére egy állásos parkolóhelyet kell kialakítani útburkolati jel felfestéssel és
„Mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra)
közúti jelzőtábla kihelyezésével.
(83)
A Havasi Márton utca Óvoda köz – Irinyi J. u. közötti egyirányú szakaszán érvényben lévő
várakozási tilalmat hétfőtől-péntekig és 07-16 óráig hatályosan 1 órás időkorlátra kell módosítani „HP 07-16h” és „1 óra” időkorlát kiegészítő táblák kihelyezésével.
(84)

Az Alkotmány út – Kossuth L. utcai közúti csomópontban
a) a Kossuth Lajos utca szelvényezés szerinti jobb oldalán az elsőbbséggel rendelkező út
haladási irányát és az alárendeltségi viszonyokat jelezni kell az „Útkereszteződés alárendelt
úttal” (KRESZ 89/b. ábra) közúti jelzőtábla és a kereszteződés alaprajzi vázlatát jelző
kiegészítő tábla, valamint „Veszélyes útkanyarulat balra” (KRESZ 64. ábra) közúti jelzőtábla
kihelyezésével;
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b) az Alkotmány út szelvényezés szerinti jobb oldalán az elsőbbséggel rendelkező út haladási
irányát és az alárendeltségi viszonyokat jelezni kell az „Útkereszteződés alárendelt úttal”
(KRESZ 89/b. ábra) közúti jelzőtábla és a kereszteződés alaprajzi vázlatát jelző kiegészítő
tábla kihelyezésével;
c) az Alkotmány út szelvényezés szerinti baloldalán az útkanyarulatban a továbbhaladás
irányát mutató (KRESZ 159. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(85)
A Jókai Mór utca 6. számú lakóingatlan előtt a közút szelvényezés szerinti baloldalán
„Veszélyes útkanyarulat balra” (KRESZ 64. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(86)
A Mészáros Lajos utca 4. számú lakóingatlan melletti behajtóhoz „Zsákutca” (KRESZ 106.
ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(87)

Az Oroszlány, Alkotmány út 2. szám alatti ingatlannál (Szakorvosi Rendelőintézet)
a) az ingatlan Alkotmány úti behajtójánál lévő „Mindkét irányból behajtani tilos” (KRESZ
40. ábra) közúti jelzőtáblát át kell helyezni a 4 állásos parkoló rész végéhez, a „Kivéve
engedéllyel” kiegészítő tábla „Kivéve betegszállítás” kiegészítő táblára történő egyidejű
lecserélésével;
b) az ingatlan Alkotmány úti behajtójánál lévő parkolóhely kijelölése a „Zsákutca” (KRESZ
106. ábra) közúti jelzőtábla fölé „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtábla és „30
perc” időkorlát kiegészítő tábla kihelyezésével;
c) a 4 állásos parkolóhelyen a mozgásukban korlátozottakat szállító gépjárművek részére egy
állásos parkolóhelyet kell kialakítani útszegély süllyesztéssel, útburkolati jel felfestéssel és
„Mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhely” (KRESZ 115/a.
ábra) közúti jelzőtábla kihelyezésével a jelenleg nem szabványosan kijelölt várakozóhelyen;
d) a bekötőút szelvényezés szerinti baloldalán az Alkotmány út felé hatályosan „Megállni
tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.

(88)
A Mindszenti utca végén meglévő „Lakott terület kezdete” (KRESZ 131/a. ábra) és „Lakott
terület vége” (KRESZ 132/a. ábra) közúti jelzőtáblákat át kell helyezni a Mindszenti utca külterületi
szakaszának elejére (0292 hrsz., cca. 0+008 km szelvénybe).
(89)
A Táncsics Mihály út végén meglévő „Lakott terület kezdete” (KRESZ 131/a. ábra) és
„Lakott terület vége” (KRESZ 132/a. ábra) közúti jelzőtáblákat át kell helyezni a Pusztám felé vezető
üzemi út elejére (0306/2 hrsz., cca. 0+008 km szelvénybe).
(90)
A Szent Borbála utcában a 8143. sz. ök. út (Bokodi út) kereszteződését megelőzően a
Táncsics Mihály út felé hatályosan „Lakott terület kezdete” (KRESZ 131/a. ábra), a 8143. sz. ök. út
felé hatályosan „Lakott terület vége” (KRESZ 132/a. ábra) közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni (0358
hrsz., cca. 1+510 km közúti szelvénybe).
(91)
A Fürst Sándor utca – József Attila közi, valamint a Rosenberg utca – József Attila közi
útcsatlakozásoknál „30 km/h Korlátozott sebességű övezet” (KRESZ. 53/a. ábra) és „30 km/h
Korlátozott sebességű övezet vége” (KRESZ. 53/b. ábra) táblákat kell kihelyezni.
(92)
A Nagy László utca elején és végén „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) és „3,5 t
súlykorlátozás” (KRESZ 38. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Nagy László utcára hatályosan.
(93)
Az Ó-Takács utca Várdomb utcai csatlakozását követően „3,5t Súlykorlátozás” (KRESZ 38.
ábra) és „Autóbusszal behajtani tilos” (42/a. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(94)
A Népekbarátsága utcán „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát és a tábla
síkjára merőlegesen elhelyezett, a Népekbarátsága utca 41-57. számokhoz bekötő közút csatlakozási
csomópontja felé vissza, azaz korlátozás alá eső terület felé mutató „→” (nyíl jobbra) kiegészítő táblát
(KRESZ 62. ábra) kell kihelyezni a szegélykő sárga színű megfestésével történő útburkolati jel
kiegészítéssel.
(95)
A Népekbarátsága utca 31. szám alatti társasház előtti kiszolgáló úton „Megállni tilos”
(KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát és a tábla síkjára merőlegesen elhelyezett, a Népekbarátsága utca
31. felé vissza, azaz korlátozás alá eső terület felé mutató „→” (nyíl jobbra) kiegészítő táblát (KRESZ
62. ábra) kell kihelyezni, a szegélykő sárga felfestésének felújításával egyidejűleg.
(96)
A Deák Ferenc utca szelvényezés szerinti bal oldalán „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra)
közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Széchenyi utcai útcsatlakozástól a Kossuth Lajos utca felé
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hatályosan.
(97)
A Hunyadi János utca szelvényezés szerinti jobb oldalán „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra)
közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Gárdonyi Géza utcai útcsatlakozástól az Iskola utca felé
hatályosan.
(98)

A „Tüzépi” garázstelep kiszolgáló útjának
a) szelvényezés szerinti jobb oldalán, a 0+045 km szelvényben „Egyenetlen úttest” (KRESZ
76. ábra), alatta „3x” kiegészítő táblával, „30km/h Korlátozott sebességű övezet” (KRESZ
53/a. ábra) és „Zsákutca” (KRESZ 106. ábra) közúti jelzőtábla rendszert kell kihelyezni, és
b) szelvényezés szerinti bal oldalán, a 0+045 km szelvényben „30km/h Korlátozott sebességű
övezet vége” (KRESZ 53/b. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Dózsa György utcai
útcsatlakozásig hatályosan.

(99)
A Dózsa György utcában „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) alatta „→” (nyíl jobbra)
kiegészítő táblával és „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát „Kivéve áruszállítás”
(KRESZ 61/c. ábra) kiegészítő táblával (3 méter hossz hatállyal, 6-18 óra időkorláttal) kell kihelyezni
a Dózsa György utca 513 helyrajzi számú ingatlan előtti részre hatályosan.
(100) A Népekbarátsága utca 31. szám alatti társasház előtti kiszolgáló úton „Megállni tilos”
(KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát és a tábla síkjára merőlegesen elhelyezett, a Dózsa György utca
felé vissza, azaz a korlátozás alá eső terület felé mutató „→” (nyíl jobbra) kiegészítő táblát (KRESZ
62. ábra) kell kihelyezni a szegélykő sárga felfestésének felújításával egyidejűleg.
(101) A Fürst Sándor utca közúti szelvényezés szerinti jobb oldalának a Fürst Sándor utca 6. szám
előtti szakaszára „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni „Hétfőtőlpéntekig és 8.00-18.00 h” idő-, valamint „5 méter” hossz hatályt jelölő kiegészítő táblákkal, egy
várakozóhelyre hatályosan.
(102) A Kossuth Lajos - Ifjúmunkás utcai, valamint a Kossuth Lajos - Domb utcai
útcsatlakozásoknál „30 km/h Korlátozott sebességű övezet” (KRESZ. 53/a. ábra) és „30 km/h
Korlátozott sebességű övezet vége” (KRESZ. 53/b. ábra) közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.
(103) A József Attila köz közúti szelvényezés szerinti bal oldalán, a parkolólemez egy állásos
parkoló helyénél „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni „Hétfőtőlpéntekig és 800-1600h időkorlát” kiegészítő táblával, egy várakozóhelyre hatályosan.
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(104)

A Szent Borbála utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+831 km közúti szelvényben „30 km/h
sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra), továbbá
b) szelvényezés szerinti baloldalán az 1+031 km közúti szelvényben „30 km/h
sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra)
közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.

(105)

A Gárdonyi Géza utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+009,5 km szelvényben „30 km/h
sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Hunyadi János utca
felé hatályosan,
b) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+029 km szelvényben „Várakozóhely” (KRESZ 110.
ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Fürst Sándor utca felé hatályosan,
c) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+094,5 km szelvényben „30 km/h sebességkorlátozás”
(KRESZ 30. ábra), „Magasságkorlátozás 3,2 m” (KRESZ 36. ábra) és „Megállni tilos”
(KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtábla rendszert kell kihelyezni a Fürst Sándor utca felé
hatályosan,
d) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+107 km szelvényben „30 km/h sebességkorlátozás”
(KRESZ 30. ábra) és „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtábla rendszert kell
kihelyezni a Hunyadi János utca felé hatályosan,
e) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+108 km szelvényben „Várakozóhely” (KRESZ 110.
ábra) alatta balra mutató „←” kiegészítő táblával közúti jelzőtáblát kell kihelyezni,
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f) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+138 km szelvényben „Mozgáskorlátozottakat
szállító járművek részére fenntartott várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra) közúti jelzőtáblát
kell kihelyezni,
g) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+150 km szelvényben „30 km/h sebességkorlátozás”
(KRESZ 30. ábra) és „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtábla rendszert kell
kihelyezni a Fürst Sándor utca felé hatályosan,
h) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+159,5 km szelvényben „Megállni tilos” (KRESZ 60.
ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Mészáros Lajos utca felé hatályosan,
i) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+190,5 km szelvényben „Megállni tilos” (KRESZ 60.
ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Fürst Sándor utca felé hatályosan.
(106) A Hunyadi János utca közútjának szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+085 km szelvényben
„Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) alatta „Hétfőtől-péntekig és 800 - 1800 h” időhatályt jelölő
kiegészítő táblával közúti jelzőtábla rendszert kell kihelyezni a Mátyás király utca felé hatályosan.
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(107)

Az Iskola utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+006 km szelvényben „Várakozni tilos” (KRESZ 61.
ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Hunyadi János utca felé hatályosan,
b) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+112 km szelvényben „Várakozóhely” (KRESZ 110.
ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Fürst Sándor utca felé hatályosan,
c) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+127 km szelvényben „Várakozóhely” (KRESZ 110.
ábra) alatta balra mutató „←” kiegészítő táblával közúti jelzőtábla rendszert kell kihelyezni,
d) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+141 km szelvényben „Várakozóhely” (KRESZ 110.
ábra) alatta jobbra mutató „→” kiegészítő táblával közúti jelzőtábla rendszert kell kihelyezni,
e) az Iskola utca 3. és 5. számok közötti bekötő szervizút szelvényezés szerinti baloldalán a
0+005 km szelvényben „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) közúti jelzőtáblát kell
kihelyezni az Iskolai utcai közút forgalmának védelmére.

(108)

A Szolgáltató Városközpont parkolója
a) Gárdonyi Géza utcai útcsatlakozásának jobboldalán, a 0+005 km szelvényben
„Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Gárdonyi
Géza utcai közút forgalmának védelmére
b) Iskola utcai útcsatlakozásának jobboldalán, a 0+005 km szelvényben „Elsőbbségadás
kötelező” (KRESZ 9. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni az Iskola utcai közút
forgalmának védelmére
c) 7a parkolólemez délnyugati sarkában mozgásukban korlátozottak gépjárművei részére
kialakított 2 állásos parkoló résznél „Mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére
fenntartott várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra) alatta „2X” balra mutató „←” kiegészítő
táblával közúti jelzőtábla rendszert kell kihelyezni.

(109)

A Hunyadi János utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+101 km szelvényben „30 km/h sebességkorlátozás”
(KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Gárdonyi Géza utca felé hatályosan,
b) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+201 km szelvényben „30 km/h sebességkorlátozás”
(KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni az Iskola utca felé hatályosan.

(110)

Az Iskola utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+006 km szelvényben „30 km/h sebességkorlátozás”
(KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Hunyadi János utca felé hatályosan,
b) az Iskola utca 3. és 5. számok közötti bekötő szervizút szelvényezés szerinti jobboldalán a
0+015 km szelvényben jobb irányba mutató „Kötelező haladási irány” (KRESZ 18. ábra)
közúti jelzőtáblát kell kihelyezni,
c) az Iskola utca 3. és 5. számok közötti bekötő szervizút szelvényezés szerinti jobboldalán a
0+029 km szelvényben „Egyirányú forgalmi út” (KRESZ 104. ábra) közúti jelzőtáblát kell
kihelyezni,

Módosította a 16/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2018. november 1. napján.

9

d) az Iskola utca 3. és 5. számok közötti bekötő szervizút szelvényezés szerinti baloldalán a
0+150 km szelvényben „Behajtani tilos” (KRESZ 53. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni
az egyirányú forgalmú közúti szakasz védelmére,
e) az Iskola utca 5-13. számok közötti bekötő szervizút szelvényezés szerinti jobboldalán a
0+005 km szelvényben „Egyirányú forgalmi út” (KRESZ 104. ábra) közúti jelzőtáblát kell
kihelyezni,
f) az Iskola utca 5-13. számok közötti bekötő szervizút szelvényezés szerinti baloldalán a
0+160 km szelvényben „Behajtani tilos” (KRESZ 53. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni
az egyirányú forgalmú közúti szakasz védelmére.
(111) Fürst Sándor utca 30-32. számok közötti – Malomsori Óvodához vezető – bekötő szervizút
szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+005 km szelvényben „Gyermekek” (KRESZ 84. ábra) közúti
jelzőtáblát kell kihelyezni.
(112) A Népekbarátsága utca 41. szám előtti parkolólemez első várakozóhelyének vonalában
„Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta balra mutató „←”, hossz hatályt,
„Tárcsa” használatát, valamint „30 perc” és „Hétfőtől-péntekig 800 -1800 h” időhatályt jelölő
kiegészítő táblákat kell kihelyezni egy várakozóhelyre hatályosan.
(113) A Rosenberg utca közúti szelvényezés szerinti jobb oldalának a Rosenberg utca 6. szám előtti
szakaszára „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „7 méter” hossz hatályt
jelölő kiegészítő táblát kell kihelyezni.
(114) A Szabadtéri Színpad jobboldalán lévő közúti szakaszon „Behajtani tilos” (KRESZ 53. ábra)
közúti jelzőtáblát, alatta „kivéve színház” kiegészítő táblát kell kihelyezni.
(115) A Bokodi út 4700/11 helyrajzi számú bekötő útjának szelvényezés szerinti jobboldalán a
0+005 km szelvényben „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „kivéve posta”
kiegészítő táblát kell kihelyezni a szelvényezés felé hatályosan.
(116) Az Asztalos János utca 4. szám alatti intézményépület melletti parkolóban „Várakozóhely”
(KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „engedéllyel” és „Hétfőtől-péntekig 800 -1600 h”
időhatályt jelölő kiegészítő táblát kell kihelyezni.
(117) Az Asztalos János utca 2. szám alatti intézményépület előtti parkolóban „Várakozóhely”
(KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „engedéllyel” és „Hétfőtől-péntekig 800 -1600 h”
időhatályt jelölő kiegészítő táblát kell kihelyezni.
(118) A Rákóczi Ferenc úti üzemanyagtöltő állomás (MOL) kihajtási szakasza melletti
várakozóhelyen „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „Tárcsa” használatát,
valamint „30 perc” és „Hétfőtől-péntekig 800 -1600h” időhatályt jelölő kiegészítő táblákat kell
kihelyezni.
(119)

A Bánki Donát utca közútjának
a) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+846,5 km szelvényben „Várakozni tilos” (KRESZ 61.
ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Bánki Donát utca 12-16. számok felé hatályosan,
b) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+910 km szelvényben „Várakozni tilos” (KRESZ 61.
ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „Tárcsa” használatát, valamint „30 perc” időhatályt jelölő
kiegészítő táblákat kell kihelyezni a Bánki Donát utca 12-16. számok felé hatályosan,
c) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+916,5 km szelvényben „Várakozni tilos” (KRESZ 61.
ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „Tárcsa” használatát, valamint „30 perc” időhatályt jelölő
kiegészítő táblákat kell kihelyezni a Bánki Donát utca 12-16. számok felé hatályosan,
d) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+968 km szelvényben lévő – a Bánki Donát utca 1216. számok felé hatályos – „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtábla alá „Tárcsa”
használatát, valamint „30 perc” időhatályt jelölő kiegészítő táblákat kell kihelyezni.

(120) A Táncsics Mihály út közútjának szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+716,5 km
szelvényében „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(121)

Az Arany János utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+005,5 km szelvényben „Várakozni tilos” (KRESZ
61. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „75 méter” hossz hatályt jelölő kiegészítő táblát kell
kihelyezni a Szeptember 6. utca felé hatályosan,
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b) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+080,5 km szelvényben „Várakozni tilos” (KRESZ 61.
ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „75 méter” hossz hatályt jelölő kiegészítő táblát kell kihelyezni
a Bokodi út felé hatályosan.
(122) A Fürst Sándor utca közútjának szelvényezés szerinti baloldalán a 0+278,5 km szelvényben
„Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „Kivéve engedéllyel”, „17 méter” hossz
hatályt, és „Hétfőtől-péntekig és 700 - 1700 h” időhatályt jelölő kiegészítő táblákat kell elhelyezni a
Petőfi Sándor utca felé hatályosan.
(123) A Szent Borbála tér 1. szám alatti intézményépület (Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyvtár) melletti, Haraszthegyi utca felőli parkolóban „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti
jelzőtáblát, alatta „Engedéllyel” kiegészítő táblát kell kihelyezni.
(124) A Bánki Donát utca 1. szám alatti intézményépület (Brunszvik Teréz Óvoda) melletti, Bánki
Donát utca felőli várakozóhelyén „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta
„Engedéllyel” és „Hétfőtől-péntekig és 500 - 1700 h” időhatályt jelölő kiegészítő táblákat kell
kihelyezni.
(125)

A Móricz Zsigmond utca és a Radnóti Miklós utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+006 km szelvényben „Gyermekek” (KRESZ 84.
ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „100 méter” hossz hatályt jelölő kiegészítő táblát kell
kihelyezni a Bem József utca felé hatályosan,
b) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+106 km szelvényben „Gyermekek” (KRESZ 84. ábra)
közúti jelzőtáblát, alatta „100 méter” hossz hatályt jelölő kiegészítő táblát kell kihelyezni a
Karinthy Frigyes utca felé hatályosan.

(126) A Takács Imre utca közútján, a 2421/55 helyrajzi szám alatti ingatlan mellett „Szembejövő
forgalom” (KRESZ 72. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.
(127)

A Mészáros Lajos utca közútjának
a) 0+810 km szelvényében burkolatjel festéssel gyalogosátkelőhelyet kell kialakítani,
b) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+803 km szelvényben „Kijelölt gyalogosátkelőhely”
(KRESZ 103. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Rákóczi Ferenc út felé hatályosan,
c) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+816 km szelvényben „Kijelölt gyalogosátkelőhely”
(KRESZ 103. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Mátyás király utca felé hatályosan és
d) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+817 km szelvényben „Megállni tilos” (KRESZ 60.
ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Rákóczi Ferenc út felé hatályosan.

(128)

A Népekbarátsága utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+348 km szelvényben „Megállni tilos” (KRESZ 60.
ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „25 méter” hossz hatályt jelölő kiegészítő táblát kell kihelyezni
a szegélykő sárga színű megfestésével történő útburkolati jel kiegészítéssel a szelvényezés
felé hatályosan,
b) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+381 km szelvényben „Megállni tilos” (KRESZ 60.
ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „15 méter” hossz hatályt jelölő kiegészítő táblát kell kihelyezni
a szegélykő sárga színű megfestésével történő útburkolati jel kiegészítéssel a Dózsa György
utca felé hatályosan,
c) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+490 km szelvényben „Megállni tilos” (KRESZ 60.
ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „15 méter” hossz hatályt jelölő kiegészítő táblát kell kihelyezni
a szegélykő sárga színű megfestésével történő útburkolati jel kiegészítéssel a Dózsa György
utca felé hatályosan.

(129) A polgármesteri hivatal mögötti parkolólemez északi sarkában „Várakozni tilos” (KRESZ 61.
ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „←” (nyíl balra), „Kivéve engedéllyel” és „Hétfőtől-péntekig és 700 1700 h” időhatályt jelölő kiegészítő táblákat kell kihelyezni 4 db várakozóhelyre hatályosan.
(130) A Fürst Sándor utcai közút Malomsori Óvodához vezető, bekötő szervizút és a Gárdonyi
Géza utca közötti szakaszának forgalmát kétirányúvá kell módosítani, ennek érdekében
a) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+464 km szelvényben
„Kijelölt gyalogosátkelőhely” (KRESZ 103. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Rákóczi
Ferenc út felé hatályosan,
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b) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+488,5 km szelvényben
„Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát el kell kihelyezni a Gárdonyi Géza
utca felé hatályosan,
c) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti baloldalán a 0+528,5 km szelvényben
„Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „65 méter” hossz hatályt jelölő
kiegészítő táblát kell kihelyezni a szegélykő sárga színű megfestésével történő útburkolati jel
kiegészítéssel a Gönczi Ferenc utca felé hatályosan,
d) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti baloldalán a 0+610 km szelvényben
„Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „65 méter” hossz hatályt jelölő
kiegészítő táblát kell kihelyezni a szegélykő sárga színű megfestésével történő útburkolati jel
kiegészítéssel a Gönczi Ferenc utca felé hatályosan.
(131) A Takács Imre utca 0101 helyrajzi szám alatti – Városi Temető és a Bányászati Múzeum
közötti – stabilizált, gazdasági földút szakaszának állagmegóvása érdekében a szakasz végein „30
km/h sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) és „Mindkét irányból behajtani tilos” (KRESZ 40. ábra)
közúti jelzőtáblákat, alatta „Kivéve célforgalom” kiegészítő táblát kell kihelyezni, mindkét irányra
hatályosan.
(132) A Fürst Sándor utca 44-50. szám mögötti közúti szakasz szelvényezés szerinti jobboldalán, a
0+005 km szelvényben „Mindkét irányból behajtani tilos” (KRESZ 40. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta
„kivéve áruszállítás” kiegészítő táblát kell kihelyezni a Rákóczi Ferenc út felé hatályosan.
(133) BorgWarner utca közútjának szelvényezés szerinti jobboldalán, a 0+005 km szelvényben „10
tonna súlyhatárt meghaladó, megengedett legnagyobb össztömegű járművel behajtani tilos” (KRESZ
44. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a szelvényezés felé hatályosan.
(134) A Táncsics Mihály út közútjának a Petőfi S. u. 1. – Táncsics M. út 22. közötti, záróvonal
útburkolati jel melletti szakaszán a „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblákat mindkét
irányba hatályosan el kell távolítani.
(135) A Táncsics Mihály út közútjának a tűzoltósági telephely útcsatlakozásának környezetében
„Egyéb veszély” (KRESZ 94. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „Tűzoltóság” kiegészítő táblát kell
kihelyezni mindkét irányba 50-50 méterre – a tűzoltósági telephely útcsatlakozása felé – hatályosan.
(136) A Bánki Donát utca 2. szám alatti ingatlan (Oroszlányi Szolgáltató Zrt.) előtti parkolóban
„Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „Kivéve engedéllyel” és „→” (nyíl
jobbra) kiegészítő táblát kell kihelyezni – az ingatlanhoz vezető gyalogos járdaszakasz melletti – két
várakozóhelyre hatályosan.
(137) A Kertalja u. 18. szám előtti egy állásos, párhuzamos várakozóhelyen „Mozgáskorlátozottakat
szállító járművek részére fenntartott várakozóhely” (KRESZ 115/a. ábra) közúti jelzőtáblát kell
kihelyezni.
(138)

A Szent Borbála utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán, a 1+307 km közúti szelvényben a Bokodi út felé
hatályosan „Egyéb veszély” (KRESZ 94. ábra) alatta „Balesetveszély” kiegészítő-, és „30
km/h sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra), továbbá
b) szelvényezés szerinti baloldalán, a 1+427 km közúti szelvényben a Táncsics Mihály út felé
hatályosan „Egyéb veszély” (KRESZ 94. ábra) alatta „Balesetveszély” kiegészítő-, és „30
km/h sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra)
közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.

(139) A Tópart utcából nyíló és Rákóczi Ferenc út 73/a-k. szám alatti üzletsorhoz tartozó
parkolólemeznél meglévő „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtábla alá „Tárcsa”
használatát, valamint „30 perc” és „Hétfőtől-péntekig 800 -1800 h” időhatályt jelölő kiegészítő táblákat
kell kihelyezni az összes várakozóhelyre hatályosan.
(140)

A Mészáros Lajos utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+005 km és 0+113 km közúti szelvényekben, a
Mátyás király utca felé hatályosan, továbbá
b) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+092 km és 0+341 km közúti szelvényekben, a
Rákóczi Ferenc út felé hatályosan
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„30 km/h sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.
(141)

A Bánki Donát utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+359 km közúti szelvényben, a Dózsa György utca
felé hatályosan, továbbá
b) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+341 km közúti szelvényben, a Havasi Márton utca
felé hatályosan
„Súlykorlátozás 3,5t” (KRESZ 38. ábra) közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.

(142) 8A Mészáros Lajos utca Táncsics Mihály út és Mátyás király utca közötti közúti szakaszára
mindkét irányba hatályosan 30 km/h sebességkorlátozás kerül elrendelésre, ennek érdekében
a) szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+365, 0+398, 0+586 és 0+897,5 km közúti
szelvényekben, a Táncsics Mihály út felé hatályosan, továbbá
b) szelvényezés szerinti baloldalán a 0+376,5, 0+565, 0+879 km és 0+990 km közúti
szelvényekben, a Rákóczi Ferenc út felé hatályosan
„30 km/h sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.
(143) 9A Fürst Sándor utcai közút Petőfi Sándor utca és a Malomsori Óvodához vezető, bekötő
szervizút közötti szakaszának közúti forgalma kétirányúvá módosul, ennek érdekében
a) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti jobboldalán, a 0+144, 0+250, 0+337 és
0+392,5 km szelvényekben meglévő, a Mátyás király utca felé hatályos „Behajtani tilos”
(KRESZ 53. ábra) közúti jelzőtáblákat el kell távolítani,
b) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti baloldalán, a 0+319, 0+377 és 0+450 km
szelvényekben meglévő „Egyirányú forgalmi út” (KRESZ 104. ábra) közúti jelzőtáblákat el
kell távolítani,
c) a Fürst Sándor utca és az Idősek Átmeneti otthonához vezető közúti csomópontban
meglévő „Kötelező haladási irány” balra (KRESZ 18. ábra) közúti jelzőtáblát el kell
távolítani,
d) a Fürst Sándor utca és a Gönczi Ferenc utca közúti csomópontban meglévő „Kötelező
haladási irány” jobbra (KRESZ 18. ábra) közúti jelzőtáblát el kell távolítani,
e) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+616 km szelvényben
„Kijelölt gyalogosátkelőhely” (KRESZ 103. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a Rákóczi
Ferenc út felé hatályosan,
f) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti baloldalán a 0+450 km szelvényben
„Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „110 méter” hossz hatályt jelölő
kiegészítő táblát kell kihelyezni a szegélykő sárga színű megfestésével történő útburkolati jel
kiegészítéssel a Gönczi Ferenc utca felé hatályosan,
g) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti baloldalán a 0+377 km szelvényben
„Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „40 méter” hossz hatályt jelölő
kiegészítő táblát kell kihelyezni a szegélykő sárga színű megfestésével történő útburkolati jel
kiegészítéssel a Gönczi Ferenc utca felé hatályosan,
h) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti baloldalán a 0+319 km szelvényben
„Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „175 méter” hossz hatályt jelölő
kiegészítő táblát kell kihelyezni a szegélykő sárga színű megfestésével történő útburkolati jel
kiegészítéssel a Petőfi Sándor utca felé hatályosan,
i) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti baloldalán a 0+240 km szelvényben
„Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „95 méter” hossz hatályt jelölő
kiegészítő táblát kell kihelyezni a szegélykő sárga színű megfestésével történő útburkolati jel
kiegészítéssel a Petőfi Sándor utca felé hatályosan,
j) a Fürst Sándor utcai közút szelvényezés szerinti jobboldalán a 0+144, 0+250, 0+337 és
0+392,5 km szelvényben „Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra) közúti jelzőtáblát el kell
8
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kihelyezni a Gárdonyi Géza utca felé hatályosan,
k) A Fürst Sándor utca 24. szám előtti parkolólemez második-harmadik várakozóhelyének
vonalában „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta jobbra mutató „→”,
hossz hatályt, „Tárcsa” használatát, valamint „30 perc” és „Hétfőtől-péntekig 800 -1700 h”
időhatályt jelölő kiegészítő táblákat kell kihelyezni kettő várakozóhelyre hatályosan.
l) A Gönczi Ferenc utca 13-17. számokkal szemben lévő parkolólemez kilenc-tízedik (utolsó
előtti) várakozóhelyének vonalában „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra) közúti jelzőtáblát,
alatta jobbra mutató „→”, hossz hatályt, „Tárcsa” használatát, valamint „30 perc” és
„Hétfőtől-péntekig 800 -1700 h” időhatályt jelölő kiegészítő táblákat kell kihelyezni kettő
várakozóhelyre hatályosan.

(144) 10A 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) 11A 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) 12A 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) 13A 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) 14Az 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.
3. Záró rendelkezések

3. § (1)
Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba.
(2)
Az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV. 9.) önkormányzati rendelet,
továbbá a 14/2009. (V.14.) önkormányzati rendelet, a 27/2009. (X.15.) önkormányzati rendelet, a
6/2010. (IV.8.) önkormányzati rendelet, a 13/2010 (IX.30.) önkormányzati rendelet és a 6/2011
(IV.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Beiktatta a 16/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2018. november 1. napján.
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