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Löffler Richárd kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. március 29-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Löffler Richárd a Börzsönyi, Jászteleki, Tölgyfa, Szérűskert utcák lakóinak kérelmével fordul a 
Tisztelt Képviselő-testülethez. Kérésük szerint a jelzett utcák szilárd burkolattal való ellátása 
után súlykorlátozó táblák kerültek kihelyezésre.  
 
A lakók kérik, hogy a súlykorlátozó táblák alá kerüljön elhelyezésre a „Kivétel célforgalom” ki-
egészítő tábla. Indokolásuk szerint az adott utcákba gondot okoz a tűzifa szállítás, építkezés, 
felújítás, törmelék elszállítás, termőföld szállítás. 
Elmondásuk szerint már többször keresték ez ügyben a Polgármesteri Hivatalt. A helyi közutak 
kezelője a Képviselő-testület, aki jogosult a közlekedés rendjét megállapítani. 
 
A kérelmet  

- a Tölgyfa utcából 5 személy, 4 ingatlantulajdonos, 
- a Börzsönyi utcából 16 személy 14 ingatlantulajdonos, 
- a Jászteleki utcából 12 személy 11 ingatlantulajdonos, 
- a Szőlő utcából 1 személy 

írta alá. 
 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. március 18. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. § (1) bekezdése 
34. § (1) A közút kezelője  - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok sze-
rint eljárva - köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, 
közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. 
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(2) A közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja 
ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása 
esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, 
módosítania kell. A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető 
helyzet megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, 
vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti. 

 
 

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Löffler Richárd kérelmét. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Börzsönyi, Jászteleki, Tölgyfa, Szérűskert utcák súlykor-
látozó táblái alá kiegészítő táblaként a „Kivétel célforgalom” tábla kihelyezésre kerüljön. 
 
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Löffler Richárd kérelmét. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a Börzsönyi, Jászteleki, Tölgyfa, Szérűskert utcák 
súlykorlátozó táblái alá kiegészítő táblaként a „Kivétel célforgalom” tábla kihelyezésre kerüljön. 
 
 
Határidő: értesítésre 2019. április 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 














