
3. 
Előterjesztés 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. március 06-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy: Közlekedési táblák kihelyezése  
  
 
 
 
 
               
Az előterjesztést készítette:                     Szilágyi Ödön irodavezető 

Önkormányzati Iroda 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -  

 
                                                                          
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                      aljegyző 
            
                                                                                       
 
 
                          dr. Balogh László s.k. 
                           jegyző  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Előterjesztés  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2015. március 06-i ülésére 
 

Tárgy: Közlekedési táblák kihelyezése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Felsőlajos község belterületén lévő szilárd burkolatú lakossági utak pályaszerkezete nem a 
nagysúlyú (10 tonna, vagy 10 tonna feletti) tehergépjárművek rendszeres közlekedésére lett 
méretezve. Az útburkolatok minőségének megvédése érdekében szükségesnek tartom, hogy 
néhány helyen súlykorlátozást vezessen be az Önkormányzat, mely az alábbi súlykorlátozó 
közlekedési táblák kihelyezését jelentené. 

- Pesti utca elejére 7,5 tonnával behajtani tilos közlekedési tábla 
- Pesti utca végére (belterületi határ) 7,5 tonnával behajtani tilos közlekedési tábla 
- Iskola utca elején lévő 15 tonnával behajtani tilos tábla cseréje 7,5 tonnával behajtani 

tilos táblára 
- Fő utca 47.számú ingatlan előtt az út túloldalára 10 tonnával behajtani tilos 

közlekedési tábla, kivéve áruszállítás kiegészítő táblával 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontja szerint az önkormányzatok kötelező feladata többek között „a helyi 
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása”. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
tv. 46. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a helyi közút fenntartója és kezelője a helyi 
önkormányzat. Ugyenezen törvény 48. § (3) bekezdés b) pontjának 5. alpontja rendelkezik 
arról, hogy „az utak forgalomszabályozásának és a közúti jelzések elhelyezésének műszaki és 
eljárási szabályait,” a miniszter rendeletben szabályozza. E rendelet a közúti jelzőtáblák 
megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) 
GKM rendelet, ahol az 1. § (2) bekezdés b) pont értelmében a rendelet hatálya kiterjed a 
felsorolt utak kezelőire. 

Az említett jogszabályok alapján a közlekedési táblák kihelyezéséről az Önkormányzat dönt. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozat-tervezet 
.../2015. (...) ÖH 
Közlekedési táblák kihelyezése 

 
Határozat 

- Felsőlajos Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meglévő szilárdburkolatú utak 
minőségének megvédése érdekében az alábbi helyeken súlykorlátozó közlekedési 
táblákat helyez ki.  

- Pesti utca elejére 7,5 tonnával behajtani tilos közlekedési tábla 
- Pesti utca végére (belterületi határ) 7,5 tonnával behajtani tilos közlekedési tábla 
- Iskola utca elején lévő 15 tonnával behajtani tilos tábla cseréje 7,5 tonnával behajtani 

tilos táblára 
- Fő utca 47.számú ingatlan előtt az út túloldalára 10 tonnával behajtani tilos 

közlekedési tábla, kivéve áruszállítás kiegészítő táblával 

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2015. március 06., illetve 2015. március 31.  

 
 
 
Felsőlajos, 2015. február 27. 
 
 
                             Juhász Gyula s.k. 
       polgármester 

 


