Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének
5/2008. (VI. 1.) rendelete
a helyi közutak forgalmi szabályairól
Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.
tv. 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Kislıd Község területén a forgalmi rend egységesítése, továbbá a közlekedés
biztonságának növelése.
A rendelet hatálya
2. §
(1) Ezen rendelet területi hatálya kiterjed Kislıd Község Önkormányzat közigazgatási
területén az Önkormányzat tulajdonában lévı helyi közutakra.
(2) A rendelet személyi hatálya a közúti közlekedés valamennyi résztvevıjére kiterjed.

Súlykorlátozási szabályok
3. §
(1) Kislıd Község területén a 3,5 t össztömeget meghaladó jármővekkel közlekedni tilos az
alábbi helyi közutakon:
- Arany János utca
- Bajcsy-Zsilinszky utca
- Dózsa György utca
- Görgey Artúr utca
- Kossuth Lajos utca
- Petıfi utca
- Széchenyi utca
- Zrínyi utca
(2) Az (1) bekezdésekben megjelölt közutakon tábla tiltja a behajtást a súlykorlátozást
meghaladó jármővek számára.
(3) Kivételes esetekben behajtási engedély adható a súlykorlátozást meghaladó jármővek
számára, amely jármővek behajthatnak a kiadott engedély szabályai szerint.
(4) Az ideiglenes behajtási engedély kiadásáról a Magyarpolány és Kislıd Községek
Körjegyzıségének Kislıdi telephelye gondoskodik.
(5) Az engedéllyel rendelkezı jármővek a behajtási engedélyüket jól látható helyen kötelesek
elhelyezni.
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Sebességkorlátozási szabályok
4. §
Kislıd Község területén 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben az alábbi helyi
közutakon:
-

Rákóczi Ferenc utca a Hısök tere elıtt mindkét irányból
Zrínyi utca a Hısök tere felé
Dózsa György utca a Hısök tere felé

Közutak ideiglenes lezárására vonatkozó szabályok
5. §
Kislıd község területén a közutak állagának védelme érdekében jelentıs mennyiségő
csapadék lehullása után a következı szilárd burkolattal nem rendelkezı út kerül ideiglenesen
lezárásra:
- 0112/3. hrsz.-ú út.

Közlekedés biztonságára vonatkozó szabályok
6. §
(1) Kislıd Község területén a közlekedés biztonságának elısegítése érdekében, „belátást
biztosító domború tükrök” kerülnek kihelyezésre az alábbi helyi közutakon:
- Petıfi utca és a Rákóczi Ferenc utca sarkán
- Hunyadi János utca és a 730 hrsz.-ú út sarkán
- Kossuth Lajos utcán a 67. hrsz.-ú terület elıtti részen.
(2) Kislıd Község területén a közlekedés biztonságának elısegítése érdekében, „Megállni
tilos” tábla kerül kihelyezésre az alábbi helyi közúton:
- Bajcsy-Zsilinszky utca jobb oldalára vonatkozóan

Haladási irányra vonatkozó szabályok
7. §
Kislıd Község területén egyirányú forgalmi szabályok vannak érvényben az alábbi helyi
közutakon:
- Bajcsy-Zsilinszky utca a Széchenyi út felé
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Szabálysértési szabályok
8. §
Szabálysértést követ el és 30. 000. Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet által
meghatározott közúti közlekedési igazgatási szabályokat megsérti.
Záró rendelkezések
9. §
E rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

Kislıd, 2008. június 1.

Somogyi Anna
polgármester

dr. Szivák Péter
körjegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.
Kislıd, 2008. június 1.

körjegyzı
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