
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
20/2013.(VIII.30.) rendelete

a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
11/1994.(V.27.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a.)
pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § „A rendelet célja: Az önkormányzati tulajdonban és kezelésében lévő utak forgalmi
rendjének szabályozása.” című mondat hatályát veszti.

2. § A rendelet 1.§-ában a „nagyközség” kifejezés „város” –ra módosul.

3. § A rendelet 5. §-ának (6) bekezdése (7) bekezdésre módosul és kiegészül az alábbi (6)
bekezdéssel:

„(6) Az Asztalos Ferenc úton a 3,5 tonna súlykorlát nem vonatkozik a Berényi, Ady
Endre, Angolkert és Zalka Máté úti lakosokra.”

4. § A rendelet 7.§-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. §. Fegyvernek város egyirányú útjai:
- Vajda út (Felszabadulás úttól Marx K. útig)
- Hársfa út (a Hársfa út 13. számig)
- Hársfa út – Felszabadulás út közötti összekötő út (református templom mellett)
- Árpád út Felszabadulás út és Vörösmarty út közötti szakasza”

5. § E rendelet 2013. szeptember 1-én lép hatályba.

Tatár László Buzás Istvánné dr.
polgármester jegyző

Kihírd.: 2013.VIII.30.



Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
11/1994./V.27./ számú

rendelete
a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról

egységes szerkezetbe foglalva
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1. §. Fegyvernek Város gyűjtőútjai:

- Béke út
- Marx K. út
- Bajcsy-Zs. út
- Hatályon kívül helyezve
- Liszt F. út
- Móricz Zs. út
- Külső út és Vöröscsillag út
- Gyóni G. út (Felszabadulás út – Gyöngyvirág út közötti szakasz)
- Csillag út (Felszabadulás út - falu széle közötti szakasz)
- Hatályon kívül helyezve
- Táncsics M. út (Arany J.út – Sallai út közötti szakasz)
- Kilián út (Táncsics M. út – Dózsa Gy. út közötti szakasz)
- Hunyadi út (Felszabadulás út – Orgona út közötti szakasz)
- Orgona út (Hunyadi út – Nefelejcs út közötti szakasz)
- Nefelejcs út
- Gyöngyvirág út (Gyóni G. út – Nefelejcs út közötti szakasz)
- Tulipán út (Nefelejcs út – Csillag út közötti szakasz)
- Angolkert út (Kiserdő köz és Kastély köz közötti szakasz)
- Niszper M. úton lévő 2 db összekötő út (Felszabadulás út – Angolkert út között)
- Katona I. út
- Mező I. út
- Kastély köz
- Kiserdő köz

2. § A gyűjtő utak – amennyiben az országos közutakhoz csatlakoznak – azoknak forgalmi
szempontból alárendeltek.

3. §. A gyűjtő utakon közlekedőknek a csatlakozó (gyűjtő utat keresztező) utakon
elsőbbségük van.

4. §. Az országos közutaknak (ideértve a 3225. sz. utat is) a hozzájuk csatlakozó minden
egyéb út forgalmi szempontból alárendelt.

*2
5. §. (1) Az Arany J. úti és Liszt F. úti csomópont kivételével más utakkal szemben a Dózsa

Gy. úton közlekedőknek van elsőbbségük.

(2) Az Ady-köz (Ady E. út 1739/1 hrsz. út közötti szakaszán) tilos
személygépkocsinál nagyobb gépjárművel behajtani.
(3) A Gorkij útra személygépkocsinál nagyobb járművel behajtani tilos, kivéve az út
melletti ingatlanokhoz érkező célforgalmat (pl. szippantó, szemétszállító autó, építési-
tüzelő és egyéb anyagot szállító jármű, stb.).



2

(4) A Bajcsy-Zs. út 14. számú ingatlantól a Szent Imre tér melletti buszfordulóig 30
km/h- át meghaladó sebességgel közlekedni tilos tábla elhelyezésével és az úttest
küszöbszerű megemelésével a forgalom csillapítását kell biztosítani. *4
*5
(5) Asztalos Ferenc úton a gépjárművek forgalmának szabályozására

a) 3,5 tonna súlykorlátot, *6
b) 30 km/h-át meghaladó sebességgel közlekedni tilos sebességkorlátot,
c) hatályon kívül helyezve *6

elrendelő táblák elhelyezésével a forgalom, a zaj és az út terhelésének csillapítását
kell biztosítani.

*7
(6) Az Asztalos Ferenc úton a 3,5 tonna súlykorlát nem vonatkozik a Berényi, Ady

Endre, Angolkert és Zalka Máté úti lakosokra.
*7
(7) A Móricz Zsigmond út teljes hosszában 30 km/h- át meghaladó sebességgel

közlekedni tilos tábla elhelyezésével a forgalom csillapítását kell biztosítani.
*2
6. §. (1) Az önkormányzati tulajdonban lévő gyűjtő utak tekintetében a forgalmat a közúti

jelzésekkel, jelzőtáblákkal a polgármesteri hivatal látja el.

(2) Az Ady-közt az Ady E. út felől – az Ady E. út 111. szám alatti ingatlan
kapubejáróján túl -, illetve a fegyverneki 1739/1 hrsz. út kereszteződésénél olyan
szélességet korlátozó szegéllyel kell ellátni, amely megakadályozza a nemkívánatos
járművek közlekedését.

*7
7. §. Fegyvernek város egyirányú útjai:

- Vajda út (Felszabadulás úttól Marx K. útig)
- Hársfa út (a Hársfa út 13. számig)
- Hársfa út – Felszabadulás út közötti összekötő út (református templom mellett)
- Árpád út Felszabadulás út és Vörösmarty út közötti szakasza

8. §. Az egyéb utak forgalma a KRESZ előírásai szerint alakul.

*3
8/A. §. (1) A Hunyadi János úton, a Felszabadulás úttól a Hunyadi J. út 4. szám alatti ingatlan

(Gyógyszertár) építési vonalának meghosszabbításáig terjedő útszakaszon, illetve a
pártalan oldalban, a Hunyadi J. út 1. szám alatti ingatlan (Étterem) teljes szélességében
tilos megállni.

(2) A fegyverneki 2543. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban álló, a Hunyadi János út,
az Étterem és a kerítések által lehatárolt pormentesített terület parkoló.

9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(:Huber Ferenc:) (:Buzás Istvánné:)
polgármester jegyző
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*1: A 17/2001.(V.25.) sz. rendelettel módosított szöveg
*2 A 8/2004.(III.29.) sz. rendelettel módosított szöveg
*3 A 39/2004.(X.7.) rendelettel módosított szöveg (Hatálybalépés időpontja: 2004.X.7.)
*4 A 14/2009.(VII.23.) rendelettel mód. (hatályos 2009.VIII.1-től.)
*5 Az 59/2012.(XI.23.) rendelettel mód. (hatályos 2012. december 1-től)
*6 A 18/2013.(VI.21.) rendelettel mód. (hatályos 2013. július 1-től)
*7 A 20/2013.(VIII.30.) rendelettel mód. (hatályos 2013. szeptember 1-től)




