
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

24/2013. (VIII.30.) önkormányzati 
r e n d e l e t e

Várpalota város forgalmi rendjéről szóló 
45/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1.  § Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  Várpalota  város  forgalmi
rendjéről  szóló  45/2010.  (XI.  30.)  önkormányzati  rendelet  1.  melléklete  e  rendelet  1.
melléklete szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a 2013. szeptember 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

V á r p a l o t a, 2013. augusztus 29.

Talabér Márta                Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester                              jegyző



1. melléklet a 24/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

1.) A  rendelet  mellékletének  a  I.2.  Az  útcsatlakozás  elsőbbségadás  kötelező
táblával     szabályozott megnevezésű pontja kiegészül az alábbiak szerint:

    2.170  A Felsőmajor utca és a Kastélydomb utca közötti parkoló belső útja és a
               Kastélydomb utca csatlakozásában. Alárendelt a parkoló belső útja

     2.171  A Felsőmajor utca és a Kastélydomb utca közötti parkoló belső útja és a
                Felsőmajor utca csatlakozásában. Alárendelt a parkoló belső útja

     2.172  A Felsőmajor utca és az Erdődy Pállfy Tamás utca csatlakozásában.
                Alárendelt a Felsőmajor utca.

      2.173  Az Erdődy Pállfy Tamás utca és a Kastélydomb utca csatlakozásánál lévő
                 körforgalomnál. Alárendeltek a körforgalomba csatlakozó utak
  
      2.174  A Bátorkő utca és a Rákóczi u. 14-20 épület közötti parkoló belső útja és a
                 Rákóczi u. 14-20 épület melletti útszakasz csatlakozásában. Alárendelt a
                 parkoló belső útja

      2.175  A Bátorkő utca és a Rákóczi u. 14-20 épület közötti parkoló belső útja és a
                 Bátorkő utca csatlakozásában. Alárendelt a parkoló belső útja

      2.176  A Bakony utca és Bátorkő utca közötti parkoló belső útja és a Bakony utca
                 csatlakozásában. Alárendelt a parkoló belső útja

2.)  A rendelet mellékletének a II.1. Megállni tilos megnevezésű pontja kiegészül
az
   alábbiak szerint:

1.45   A Kastélydomb utcának a Május 1. utca és az Erdődy Pállfy Tamás utca
          közötti szakaszán az út mindkét oldalán

1.46  A Felsőmajor utca és a Kastélydomb utca közötti parkoló belső útján a
         Felsőmajor utcai csatlakozástól 20 m hosszban az út jobb oldalán

1.47  A Bakony utca és a Bátorkő utca közötti parkoló belső útján a Bakony 
          utcához csatlakozó útszakaszon az út mindkét oldalán

3.) A rendelet mellékletének a II.1.30 pontja az alábbiak szerint módosul:

1.30  Waldstein János utcában az utca mindkét oldalán
   

4.) A rendelet mellékletének a II.2. Várakozni tilos megnevezésű pontja kiegészül
az alábbiak szerint:

2.32 Bátorkő utcának az Erdődy Pállfy Tamás utcához csatlakozó szakaszán a



        Bátorkő u. 1. sz és 2. sz. épületek előtt az út mindkét oldalán

5.) A rendelet mellékletének a II.2.16 pontja hatályát veszti.

6.) A rendelet mellékletének a II.3. Behajtani tilos megnevezésű pontja kiegészül 
az alábbiak szerint:

3.27 A Felsőmajor utca és Kastélydomb utca közötti parkolónak a Felsőmajor u. 
        5. sz. épület mögötti szakaszára a Kastélydomb utca felől.

7.) A rendelet mellékletének a II.3.10 pontja hatályát veszti.

8.) A rendelet mellékletének a II.3.20 pontja hatályát veszti.

9.) A rendelet mellékletének a III.3. Kötelező haladási irány balra megnevezésű
pontja kiegészül az alábbiak szerint:

3.4  A Felsőmajor utca és a  Kastélydomb utca közötti parkolóból a Felsőmajor
      utcára történő kihajtásnál

10.)A rendelet mellékletének a III.4. Kötelező haladási irány egyenesen 
megnevezésű pontja kiegészül az alábbiak szerint:

4.3  A Felsőmajor utca és a  Kastélydomb utca közötti parkolóban a Felsőmajor
       utca 5. számú épület felől a Kastélydomb utca irányában

11.)A rendelet mellékletének a IV. Veszélyt jelző táblák megnevezésű pontja
kiegészül az alábbiak szerint:

IV.9. Jelzett útkereszteződés alárendelt úttal

9.1  Kastélydomb utca Waldstein János utca Május 1. utca kereszteződése. Fő irány
       a Kastélydomb utcának az Erdődy Pállfy Tamás utca felőli útszakasza és a
      Waldstein János utca útirány

9.2  Erdődy Pállfy Tamás utca, Bakony utca, Bezerédi utca kereszteződése Fő irány
      az Erdődy Pállfy Tamás utca

IV.10 Vigyázat körforgalom

10.1 A Kastélydomb utca Erdődy Pállfy Tamás utca csatlakozásában lévő
        körforgalom előtt



12.)A rendelet mellékletének a V.2. Kijelölt gyalogátkelőhelyek megnevezésű
  pontja kiegészül az alábbiak szerint:

2.36  Az Erdődy Pállfy Tamás utcában a 10. sz. lépcsőházzal szemben

13.)A rendelet mellékletének a V.3. Kijelölt várakozóhelyek megnevezésű
  pontja kiegészül az alábbiak szerint:

3.30  A Felsőmajor utca és a Kastélydomb utca közötti parkoló

3.31  A Bátorkő utca és a Rákóczi u. 14-20 épület közötti parkoló

3.32  A Bakony utca és a Bátorkő utca közötti parkoló
        

14.)A rendelet mellékletének a V.5. Táblával jelzett zsákutca megnevezésű
  pontja kiegészül az alábbiak szerint:

5.33  A Felsőmajor utca és a Kastélydomb utca közötti parkoló belső útja a
         Kastélydomb utca irányából

5.34  A Bakony utca és a Bátorkő utca között lévő parkoló belső útja

15.)A rendelet mellékletének a V. Tájékoztatást nyújtó táblák megnevezésű pontja
kiegészül az alábbiak szerint:

V.10 Körforgalom

10.1 A Kastélydomb utca és az Erdődy Pállfy Tamás utca csatlakozásában

            16.) A rendelet mellékletének II.17. 10 t összsúlyt meghaladó tehergépjárművel
                    behajtani tilos megnevezésű pontjából a 17.1. alpont az alábbiak szerint     
                    módosul:

                  17.1 A Péti útnak a 8.sz. főút és a Csákány hídi útcsatlakozás közötti szakaszára 
                          kivéve a célforgalmat, kivéve engedéllyel.


