
Vácszentlá§zló Köz§ég Önkorlnányzata
Képviselő,teslületének

6/2014. ox. 16.)
önkormányzati rendelet€

a jármívek közl€kedésének belyi korlátozá§áról

Vácszentlászló Közsóg Önkormányzata az Alaptörvény 32, cikk (l) bekezdés a) pontja, a közúti közlekedésról
sáló 1988, évi l. törvény 34.§ (l)-(2) b€kezdéséb€n foglalt felhatalmaás alapján az Alaptöívény 32. cikk (2)
bekezdésében meghaározott feladatkörében €ljárva az alábbi rendeletet alkotja|

Általáno§ rendelk€zé§ek

l.§, E rendelet célja Vácszentlászló Közsé8 Önkormányzata tulajdonában és kezeléséb€n lévó helyi közutak
állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelózése, illetve a helyi közutakon a
bi7ron§á8os közlekedé§ fehéleleinek megreremtése,

A rendelet hatálya

2.§,(]) A íendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan jármúre, jármúszeíelvényre, amelynek megengedett
legnagyobb össztöm€ge a 3,5 tonnát m€ghaladia,

(2) A r€ndelet sz€mélyi hatálya kiterj€d rninden olyanjármű-tulajdonosra, üzemb€ntartóra, j árművezetőre, aki a
rendelett€l érint€tt terül€tr€ 3,5 tonnánálnagyobb össztömegújárművelhajt b€, kivév€i
a) fegyveíes eíók, rendóíség, túzoltóság, nemzetbiztonsági szolgálatok, büntetés-végrehajtás,
kahsarófavéd€lem, NAV, sz€rv€zetek által üz€mben tartolt
b) katasztrófa elháíitást, megelőzést és segitsé8nyújtást vé8zó
c) núszaki és balesetimentést ellátó,
d) korfinunáIis közfeladatot el]átó (ide éítve a tol€pülés tisztasági szolgákatásokhoz, a települési
huIladékkezeléshez, kóáisáasági tevékenységhez, valamint aközozemi hibaelhárításhoz használt),
€) út vaey köznúépitést, illetve ezek fenntartását javitását, Vagy tisáitását végzi,
0 a kúlónjogszabályban meghatáíozott postai szolgáltatást végző,
g) az öntormányzat beruházása érdekéb€n közlekedó,, gépjárművek€.

sú|ykorlátozás

3.§. (l) A rendelet tárgyi hatáIya aiá tatozó gépjármúvel a rendelet l, számú mellékletében neghatározott úton
vagy utakon, útszakaszokon kózlekedni tilos a 2,§.(2) bek€zdéséb€n meghatározott gépjárművek kivételéVel.

(2) Az (1) bekezdés szeíinti kózl€kedési korlálozás j elzésére az útszakasz kezdeténél egy, a közúti kózlekedés
szabályairól szóló l/l975.01,05.) KPM-BM eg/üttes íendelet l4,§.(l) bekezdés l) pontja szerinti
,,súlykorlátoás" táblát kell e]helyezni 3,5 t súlyhatir negjelölésével.

4.§, A rendelet l, számú nellékletében úeghatározott utakon, útszakaszokon a súlykorlátozás hatálya alá tartozó
jármúvel kiárólag a Vácszentlász]ó Kózség Po]gármest€re által kiállitott behajlási engedély birtokában lebet

5-§. Ez a rend€l€t 2014, szeptember 16

záró rendelk€zé§

napján lép hatályba,

Vácszentlászló, 2014, szept€mber 8.
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