
MÉLYKÚT VÁROS JEGYZÓJE
6449 Mélykút, Petófi tér 1,

Telefon: 771560-001; Telefax: 771560-030
E-mail] hiVatal@rnelVkut,hU

Elóterjesztés
A Képviseló-testület 20í6. február 09-i ülé§ére.

Tárgy: Mélykút Damjanich utcát a Magyaí utcával összekótó kóz tehergépiármú
íorgalom korlátozása

Tisztelt Képviselő{estületI

A Képviseló-testü|et a 22112015- (Xl1.22) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a
Damjanich utcát a Magyar utcáVal ö§szekötó szakaszra Vonatkozóan meg kellett Vizsgálni,
hogy a tehergépjármú folgalom rnegti tása n,]egvalósíihaió-e

Az ingatlan lv]é|ykút Város Ónkormányzat tuiajdonát képezl, ezért a Közúti Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft, Kunfehértói telephelyét felkere§tük, ak telefonon keresztül tájékoztatott,
hogy ónkormányzati tUlajdont képezó útra bármiIyen súlykorlátozású közúti tábla
kihelyezhetó, Ezt támasztja alá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséról szóló 20i 1984, (x|1, 2,].) KM rendelet 2, § (1) bekezdése, mely §zeint az utak
forgalmának szabályozása, Valarnint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása,
üzemeltetése és e|táVolítá§a az út kezelöjének a feladata,

,,§úlykor átozás ' tipusú tábla azt jelz, hogy az úton a táblán megjelöltnél nagyobb
össztömegú jármúvel üárműszerelVénnyel) közlekedni tilo§, a súlykorlátozás mértékéle
bármi|yen érték meghatározható,

Tájékoztatásul: tehergépkoc§ik alapvetóen a megengedett össztömeg, a tengelyeinek
§záma, illetve a használati cél alapján Vannak rendszerezve:
. Kisteherautó 3,5 tonna,
. Könnyú teherautó 7,5 tonnáig
. (ozepnehéz Te^e.aLtó '2 Io-ná g
. Nehéz teherautó 40 tonnáig, pótkocsival együtt

Kérem a Tisztelt Képviseló{estületet, hogy döntsön a kérdéses útszakaszra Vonatkozó
§úlykor|átozás mértékélől,

Niélykút, 2016. január 27',-§
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KlVoNAT
a2015. december 22-ei Kt, üIés jegyzókönyvéból,

22112015, (xl1-22-\ R| számú
Közérdekű bejelentés a Damjanich utcát
a N4agyar utcáVal összekötó köz rossz
állapotára vonatkozóan.

HATÁROZAT

N.4élykút Város Önkormányzat Képviseló{estülete a
Damjanich utcát a Magyar utcáVal összekötó köz
rossz állapotára Vonatkozó közérdekű bejelentést
megtárgyalta és megállapitotta, hogy a településen
több út minósége nem megíeleló, nem csak a
közérdekú bejelentésben megfogalmazott útszakasz.
A szükséges dönlések meghozatala érdekében
alábbiakról döntött:

Felkéri a jegyzót kimutatás készítésére a szilárd
burkolat nélküli és a szilárd burkolattal rendelkezó, de
felújításra szoruló utcákról.
A kimutatás alapján a Képviseló-testület rangsorolja a
javitás ütemezését,
A képviseló{estület felkéri a jegyzót, hogy a
közérdekű bejelentésben meghatározott útszakaszon
VizsgáItassa meg annak lehetóSégét, hogy a
tehergépjármű forgalom megtiltása megoldáSt jelente-

Felelös: Vargáné dr, Egyed llona jegyzó
Határidó: 2016. janufu 19. (1-- 2. napirendi ponthoz)

2016, március 31. (3, ponthoz)
2016, január 15. (Válasz megkúldésére)

Vargáné dr,Egyed llona s.k,
jegyzö

Novák László s.k,
jegyzökönW- hitelesító

A kivonat hiteléül:
Mélykút, 2016.január 1 1_
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Pitzné ErcsiAgnes | '
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Kovács Tamás s,k.
polgármester

Kopcsek Tamás s,k,
jegyzókönyv-hitelesító


