Seregélyes Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
A járművek közlekedésének helyi korlátozásáról
Seregélyes Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 34. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet célja Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében
levő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának
megelőzése, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése.
2. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed, minden olyan járműre, járműszerelvényre,
amelynek megengedett legnagyobb össztömege az 7,5 tonnát meghaladja
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű-tulajdonosra, üzembentartóra, és
járművezetőre, aki a rendelettel érintett területre 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel
hajt be, kivéve:
a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetésvégrehajtás, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- es Vámhivatal
szervezete által üzemben tartott
b) a katasztrófa elhárítást, megelőzést es segítségnyújtást végzi,
c) a műszaki es baleseti mentest ellátó,
d) a kommunális közfeladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz,
a települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint a
közüzemi hibaelhárításhoz használt),
e) az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közműfenntartást,
javítást vagy tisztítást végzi,
f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző,
g) az önkormányzat beruházása érdekében közlekedő gépjárművekre.
3. Súlykorlátozás
3. § (1) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó gépjárművel, a rendelet 1. mellékletében
meghatározott utakon, útszakaszokon közlekedni tilos, a 2.§ (2) bekezdés a)-g) pontjában
meghatározott gépjárművekkel, valamint e § (2) bekezdésében foglalt kivétellel.
(2) A rendelet 1. melléklet 1. pontjában meghatározott utakon, útszakaszokon a súlykorlátozás
hatálya alá tartozó járművel, kizárólag a Seregélyes nagyközség Önkormányzata által
kiállított behajtási engedély birtokában lehet közlekedni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti közlekedési korlátozás jelzésére az útszakasz kezdeténél egy, a
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ)
14.§ (1) bekezdés l) pontja szerinti „Súlykorlátozás” táblát kell elhelyezni 7,5t súlyhatár
megjelölésével, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott kiegészítő táblával ellátva.

4. Sebességkorlátozás
4.§ A rendelet 1. mellékletének 2. pontjában maghatározott utakon, útszakaszokon a
sebességkorlátozás jelzésére az útszakasz kezdeténél egy, a közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 14.§ (1) bekezdés d) pontja
szerinti „Sebességkorlátozás” táblát kell elhelyezni, a maximálisan engedélyezett gépjármű
sebesség, 30 km/h számszerű megjelölésével. (KRESZ 30. ábra)

7. Záró rendelkezések
5.§ Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2013. április 30.

Horváth Károly
Jegyző

1. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
1. A súlykorlátozás alá eső helyi közutak, útszakaszok:
1.1. A Templomköz teljes szakaszára, kivéve autóbusz kiegészítő táblával
1.2. Az 1550/1 hrsz.-ú útnak a Dunaújvárosi út és a Budai út csatlakozási pont közötti
szakasza, kivéve bentlakók kiegészítő táblával
2. Sebességkorlátozás alá eső helyi közutak, útszakaszok:
2.1. A Liszt Ferenc utca teljes szakasza,
2.2. A Jókai Mór utca teljes szakasza
2.3. Belmajor út teljes szakasza
2.4. A 189/33 hrsz.-ú útnak a Belmajor út és a Dinnyési út csatlakozási pont közötti
szakasza,
2.5. A Templomköz teljes szakasza
2.6. A Pálinkaházi út belterületi szakasza
2.7. Kastély utca teljes szakasza
2.8. Nagyköz 1053. hrsz.-ú szakasza

