Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2020. (IX.22.) 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 (155) – (158) bekezdésekkel egészül ki:
(155) A Népekbarátsága utca szelvényezés szerinti baloldalán, a 0+054 km szelvényben
„Várakozóhely” közúti jelzőtábla táblát (KRESZ 110. ábra) alatta „Engedéllyel” + „2X” + „Tanítási
napokon 7-17 óra között” időkorlátot jelölő kiegészítő táblákat kell kihelyezni a Havasi Márton utca
felé hatályosan.
(156)

A Bánki Donát utca közútjának
a) szelvényezés szerinti jobboldalán, a 0+272 km közúti szelvényben „30 km/h
sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra), továbbá
b) szelvényezés szerinti baloldalán, az 0+345 km közúti szelvényben „30 km/h
sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra)
közúti jelzőtáblákat kell kihelyezni.

(157) A Táncsics udvar 1-14. számok mögötti közút szelvényezés szerinti jobboldalán, a 0+153 km
szelvényben „Megállni tilos” (KRESZ 60. ábra) közúti jelzőtáblát, alatta „10 méter” hossz hatályt
jelölő kiegészítő táblát kell kihelyezni a Táncsics udvar 14. szám felé hatályosan.
(158) A Mester utca 2. szám alatti üzlet előtti parkolóban „Várakozóhely” (KRESZ 110. ábra)
közúti jelzőtáblát, „Tárcsa” használatát, valamint „30 perc” és „Üzlet nyitvatartási időben” időhatályt
jelölő kiegészítő táblákat kell kihelyezni közvetlenül, az üzlet előtti sávra hatályosan.
2. § A R. 2. § (113) bekezdésének „„Várakozni tilos” (KRESZ 61. ábra)” szövegrésze helyébe a
„„Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű részére fenntartott várakozóhely” (KRESZ 115/a.
ábra)” szövegrész lép.
Hatálybalépés
Ez a rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba és 2020. november 2. napján hatályát
3. § (1)
veszti.
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