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Tisztelt Képviselő-testület!
A Várpalota Bartók Béla utca 12-14 számú épület előtti útszakasz, amely a Rákóczi Telepi
Általános Iskola hátsó bejáratához vezet, mindössze 2,5 m szélességű, így kétirányú forgalom
lebonyolítására nem alkalmas. Jelenleg azonban a város forgalmi rendjéről szóló 45/2010.
(XI.30) önkormányzati rendeletünkben nincs szabályozva ennek az útszakasznak a forgalmi
rendje, így ide akár mindkét irányból behajthatnak a gépjárművek, ami balesetveszélyes
helyzetet teremthet.
Az útszakasz egyirányúsítása mindenképpen indokolt lenne az egyirányú forgalmi út és a
behajtani tilos KRESZ táblák kihelyezésével. A forgalom a Bartók Béla u. 14. számú
lépcsőház felől az iskola bejárata irányában haladhatna, az iskola felől érkező járművek pedig
a Bartók Béla u. 12-14. épület másik oldalán, a garázssor előtti útszakaszon közlekedve
hajthatnának rá a Bartók Béla utca szélesebb, kétirányú forgalmú szakaszára.
A forgalmi rend módosítás hatásainak vizsgálata.
A rendeletalkotás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt szempontok szerint:
a) társadalmi gazdasági hatásai: A forgalmi rend módosítás társadalmi hatása kedvezőnek
tekinthető, biztonságosabbá teszi a közlekedést.
b) költségvetési hatásai: A kihelyezendő táblák költségeire önkormányzatunk
költségvetésében a fedezet biztosított.
c) környezeti és egészségi következményei: A forgalmi rend változás a járműforgalom
nagyságát, összetételét nem változtatja meg, így környezeti, egészségi
következményekkel nem kell számolni.
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: minimálisak.
e) jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendeletalkotást a forgalmi renddel kapcsolatban felmerült módosítási
igény teszi szükségessé.
f) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: Az új szabályozás többlet feltételeket nem igényel, a végrehajtáshoz szükséges,
meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a továbbiakban is
rendelkezésre állnak.
A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Várpalota város
forgalmi rendjéről szóló 45/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
hozza meg döntését!

Várpalota 2015. március 16.

Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
…/2016. (
) önkormányzati
rendelete
Várpalota város forgalmi rendjéről szóló
45/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Várpalota város forgalmi
rendjéről szóló 45/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. melléklete e rendelet 1.
melléklete szerint módosul.
2. § Ez a rendelet a 2016. április 15-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
V á r p a l o t a, 2016. március 31.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1. melléklet a …../2015. (

) önkormányzati rendelethez

1.) A rendelet mellékletének az V. 1. Egyirányú forgalmi út megnevezésű pontja
kiegészül az alábbiak szerint:
1.25 A Bartók Béla u. 12-14. sz. épület előtti útszakasz a 14. sz. lépcsőház
irányából
2.) A rendelet mellékletének az II.3. Behajtani tilos út megnevezésű pontja kiegészül
az alábbiak szerint:
3.30 A Bartók Béla u. 12-14. sz. épület előtti útszakaszra a Rákóczi Telepi
Általános Iskola hátsó bejáratának irányából

