
1.)

BALAssÁGyARMAT vÁnos öNronuÁxyzRra
porcÁnupsrp,nÉxp,r<

37 /2021. (III. 02.) hatátozata
helyi közutak fotgalmi rendjének meghatáro zásátő|

A lrataszttófavédelemtól és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásátőI szőIő 2011. évi
CX,XVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséról szőIő27 /2021.(I.29.)
I(ormányrendelet 1. §-ában foglaltakra tekintettel akőzúú közlekedésrőI szőIő 198B. évi I. w.34.
§. (2) bekezdésében foglaltak aIapján Balassagyarmat, Blázslk I(átoly-, Szabó püspök-, és Zeke
I{áknán helyi közútjajnaka forgaimr rendjét az alábbiak szerint határozom meg:

A Polgármestef a Balassagyarmat Blázsik I( u. és Szabó püspök u. egyirányúsítást tendeli el a
Sipeki Balás u. tányábőI a Május 1. u. tányába, a Zeke I(. u. egyirányűsítását rendeli el a Május
1. u. irányából a Sipeki Balás u. tányába.

Az egytányű fotgalom biztosítása érdekében aBizottság
a) a Május 1. u. - Blázsik I{. u. kereszteződésben aBlázstk I{. úton a Sipelri B. u. bányába

,,Behaltati tilos" tábla kihelyezését, a ,,Megállrri tilos" tábla leszerelését,
b) a Sipeki B. u. - Blázsik I(, u. kereszteződésben a Blázsik úton a Május 1. u. itányába

,,F,gytányű fotgalmi űt" tábla lrihelyezését, az ,,Elsőbbségadás kötelező" táblaleszetelését,
c) a Sipeki B. u. - Szabő püspók u. keresztezódésben a Szabő püspök úton a Május 1. u.

'tányába 
,,F4ytányű fotgalmi űt" táb|a kihelyezését, az ,,E|sőbbségadás kőtelező" tábla

leszetelését,
d) a Május 1. u. - Szabő püspök u. kereszteződésben a Szabő püspök úton a Sipeki B. u.

tányába ,,Behajtani tilos" tábla küelyezését, a ,,Megállrri tilos" tábla leszetelését,
e) a Május 1. u. - Zekel{,kercszteződésben aZeke I(. úton a Sipeki B. u. tányába ,,Egytányű

fotgalmi űt" tábla kihelyezését, a Május 1. u. irányábaIévő,,Elsóbbségadás kötelező" tábla
leszerelését,

9 A Sipeki B. u. - Zeke I{. u. kereszteződésben a Zeke I(. úton a Sipeki B. u. tányába
,,Elsőbbségadás kötelező" táb|a kihelyezését, a Május 7. u. ttányába ,,Behajtani tilos" tábla
kihelyezését tendeli el.

A polgátmester feikéri a yegyző útlán a I(özös Önkormányz^tj Hívatal igyntézőit, hogy
intézkedjenek a változás bevezetéséhez szükséges intézkedések megtételéíől.

Határidő: 2021, március 31.
Felelős: Csach Gábor polgármester

2.)


