Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete
az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló
10/2009. (IV.9.) Ör. rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az új közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV.
9.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. §-a a következő (85)-(92) bekezdésekkel egészül ki:
(85)

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 a rendelet (85)
jelzésű melléklete szerint.

(86)

A Ságvári Endre utca iskola előtti bekötő járdaszakaszon 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 a rendelet (86-87) jelzésű melléklete szerint.

(87)

A Ságvári Endre utca Ságvári köz – Irinyi J. u. közötti egyirányú szakaszán érvényben lévő
várakozási tilalmat hétfőtől-péntekig és 07-16 óráig hatályosan 1 órás időkorlátra kell módosítani
„H-P 07-16h” és „1 óra” időkorlát kiegészítő táblák kihelyezésével a rendelet (86-87) jelzésű
melléklete szerint.

(88)

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;
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 a rendelet (88) jelzésű melléklete
szerint.
A Jókai Mór utca 6. számú lakóingatlan előtt a közút szelvényezés szerinti baloldalán „Veszélyes
útkanyarulat balra” (KRESZ 64. ábra) közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a rendelet (89) jelzésű
melléklete szerint.

(89)

(90)

A Mészáros Lajos utca 4. számú lakóingatlan melletti behajtóhoz „Zsákutca” (KRESZ 106. ábra)
közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a rendelet (90) jelzésű melléklete szerint.

(91)

A Dózsa György utca 10-12. és 14-16. számú lakóépületek közötti zöldséges kiskereskedelmi üzlet
(513 hrsz.) bejárata előtt 4 méter szélességben várakozási tilalmat kell elrendelni „Várakozni tilos”
(KRESZ 61. ábra) „4 m”, „8-18 óráig” és „Kivéve áruszállítás” (KRESZ 61/c. ábra) és „Nyíl”
(KRESZ 62. ábra) kiegészítő jelzőtáblákkal a rendelet (91) jelzésű melléklete szerint.

(92)

A Szakorvosi Rendelőintézetnél (Oroszlány, Alkotmány út 2.)
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 a rendelet (92) jelzésű melléklete szerint.
2. §
A R. 2. § (83) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(83)

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 a rendelet (83m) jelzésű
melléklete szerint.
Hatálybalépés
3. §

(1)

E rendelet 2011. április 15. napján lép hatályba.

(2)

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt e rendeletnek az új
közúti forgalmi rend kialakításáról szóló 10/2009. (IV.9.) önkormányzati rendelettel történő egységes
szerkezetbe foglalására.

Oroszlány, 2011. március 29.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester
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