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Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2016. november 29. napján tartott ülésének
jegyzőkönyvéből.
_________________________________________________________________________

Polgárdi Város Képviselő-testületének
194/2016. (XI.29.) határozata

a Polgárdi, Deák Ferenc utca parkolási rendjének és
forgalomszabályozásának elfogadásáról

Polgárdi Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárdi, Deák Ferenc utca
közlekedésére vonatkozó forgalomszabályozást és parkolási rendet és az alábbi
határozatot hozza:

1. Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Deák Ferenc utcában
tehergépjárművek ne közlekedjenek, az erre vonatkozó forgalomszabályozást az
alábbiak szerint elfogadja és az alábbi közlekedési jelzőtáblák kihelyesét írja elő:

a) a Deák Ferenc utca Batthyány utcai torkolatánál:
a.a) tehergépjárművel behajtani tilos, kivéve célforgalom tábla,
a.b) várakozni tilos tábla,
a.c) 40 km sebességkorlátozó tábla.

b) a Deák Ferenc utca és Fáy András lakótelep torkolatánál, az úttest a Batthyány
utca felé haladó oldalán:
b.a) megállni tilos tábla,
b.b)4 0 km sebességkorlátozó tábla (a posta épületénél, a Deák Ferenc utca,

Munkácsy lakótelep torkolatánál található tábla áthelyezéséről van szó).

2. Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Deák Ferenc utca
parkolási rendjét az úttesttel párhuzamosan 8 db parkolóhely felfestésével kívánja
megoldani a következők szerint:

A Deák Ferenc utca Kossuth Lajos utca felé vezető jobb oldalán 8 db parkolóhely
került felfestésre, a kapubeállókat szabadon hagyva (megállni tilos felfestéssel),
folyamatosan, a két irányú forgalomra vonatkozó minimális út szélességi
előírásokat betartva. A parkolóhelyek kialakítása a Deák Ferenc utca és Munkácsy
M. lakótelep torkolatától indulva kerültek kialakításra az út szélességi
adottságoknak megfelelően, a Deák Ferenc utca Kossuth utca torkolatától mért 35
méterig. Ezen 35 méteren záróvonal felfestése történt, ahol megállni tilos,
melynek felfestése a lecsökkenő útszélesség miatt vált szükségessé.
A Deák Ferenc utca Kossuth Lajos utca felé vezető sávon felfestett utolsó

parkolóhely után megállni tilos tábla kihelyezése szükséges, a fennmaradó
leszűkült úttest 35 m-es szakaszára.

3. Polgárdi Város Képviselő-testülete felhatalmazza Nyikos László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 60 napon belül



Felelős: Nyikos László polgármester

___________________________________________________________________________
Kmf.

Nyikos László sk. Dr. Orbán Zsuzsanna sk.
polgármester jegyző

Kovács József sk. Szabó János sk.
képviselő képviselő
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

A másolat hiteles:
Polgárdi, 2016. december 6.


