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ELŐTERJESZTÉS 

 
Készült:  A Képviselő-testület 2012. szeptember 11-i ülésére 
 
Tárgy: Közlekedési táblák elhelyezése (Iskola u. egyirányúsítása, 

Nagygödör mindkét irányból behajtani tilos, Kóhalmi út 12 
tonnás súlykorlátozás, Sertéstelepi út megállni tilos) 

 
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

A településen ismét aktuálissá vált néhány forgalmi rend változtatás, mely 
alapján több tábla elhelyezését is javaslom a Képviselő-testületnek: 
 
A./ Iskola u. egyirányúsítása: 
Az utca egyirányúsítása már évekkel ezelőtt felmerült az iskolások védelmében 
ideiglenesen csak „Elsőbbségadás kötelező!” tábla került ki. Most, hogy elkészült az 
iskolabővítés, sportcsarnok és itt az iskolai év kezdete, aktuálissá vált az 
egyirányúsítás, melyet a Deák F. utca felől javaslok: 
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Határozati javaslat 
../2012. (IX. 11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iskola utcát 
egyirányúsítja  a Deák F. utca felőli behajtással. 
A forgalmi rend változás időpontja: 2012. október 1. 
  
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
  
B./ Nagygödör mindkét irányból behajtani tilos: 
A Nagygödör mellett számos autó parkolására van lehetőség, mégsem veszik azt 
igénybe, hanem a víztorony mellett, ill. a Kápolna utcai szakaszon állnak meg a 
járművek. A víztorony melletti terület megvédése érdekében javaslom, ne lehessen 
behajtani a területre (természetesen a közműszolgáltatók kivételével). 

 
Határozati javaslat 

../2012. (IX. 11.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagygödör-
víztorony melletti térre bevezető úton mindkét irányból behajtási tilalmat rendel 
el (kivéve engedéllyel). 
A forgalmi rend változás időpontja: 2012. október l. 
  
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
C./ Kóhalmi út 12 tonnás súlykorlátozás: 
Az ún. Kóhalmi úton nagyszámú teherforgalmat tapasztalhatunk, amikor a közúton 
súlymérés történik, így javaslom korlátozni az út forgalmát: 
 

Határozati javaslat 
../2012. (IX. 11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ún. Kóhalmi 
úton 12 tonnás súlykorlátozást rendel el. 
A forgalmi rend változás időpontja: 2012. október 1. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
D./ Sertéstelepi út megállni tilos: 
Önök előtt is ismert, hogy fenti úton nagy a forgalom és olyan személygépjárművel 
parkolnak az út mentén, akiknek jelenléte nem kívánatos a településen, ezért javaslom 
a Képviselő-testület felé a „Megállni tilos!” tábla kitételét. 

 



Határozati javaslat 
../2012. (IX. 11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sertéstelepi út 
mindkét oldalán (Fő út és a körforgalom irányából is) a „Megállni tilos!” táblát 
helyez ki. A táblát a sertésteleppel szemben kell kihelyezni. 
A forgalmi rend változás időpontja: 2012. október 1. 
  
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi, 2012. szeptember 6. 
 
 
        Vincze József 

polgármester 
 
      
Az előterjesztés törvényes! 
  
     Dr. Percze Tünde              

 jegyző  
 
 
 


