
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2011.(XI.07.) önkormányzati rendelete

a behajtást tiltó és korlátozó közlekedési rendelkezésekről

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 3. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a behajtást tiltó és
korlátozó közlekedési rendelkezésekről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Az alábbi  pontokban  felsorolt  utakra  a  KRESZ 14.§.  (r) pontja  szerint  „Tehergépkocsival  behajtani  tilos”
„kivéve célforgalom” kiegészítéssel.

(a) A Tegez utcára.

(b) A Róna utcára.

(c) A Dobó utcára

(d) A Báthory utcára

(e) Az Arany János utcára.

(f) Az Ibolya utcára.

(g) Az Oskola utca I. közre.

(h) A Petőfi lakótelepre.

(i) A Városkert utcára.

(j) A Kazinczy-Zrínyi utcai tömbbelsőbe.

(k) A Körösi utcára az 5 számú főútról.

(l) Az Oskola utcára az 5 számú főút felöl.

(m) A Vasút utcára a Katona József utca felöl.

(n) A Nádasdi utcára a Bercsényi utcáról az 5 számú főút felé.

(o) A Fadrusz János utcára a Mikszáth Kálmán utca felöl.

(p) A Munkácsy utcára a Mikszáth Kálmán utca és a Kossuth utca felöl.

(q) A Szőlő utcára a Nefelejcs utca felöl.

(r) Az Esze Tamás utcára a Katona József utca felöl.

(s) A Vörösmarty utcára a Szegedi út felöl.

(t) A Rákóczi utcába a Halasi út felöl.

(u) Az Arad utcába a Halasi út felöl a Csíkszereda utca felé.

(v) Az Arad utcába a Halasi út felöl a Vasút utca felé.

(w) A Csokonai utcába a Halasi út felöl.

(x) A Vak Bottyán utcára a Bajcsy Zsilinszky utca felöl.

(y) A Kun utcára a Bajcsy Zsilinszky utca felöl.

(z) A Szent Imre Herceg utcára a Bajcsy Zsilinszky utca felöl.

(aa) A Sólyom utca Nyíl utca – Kiskun utca közötti szakaszára a Nyíl utca felöl

(bb) A Marosvásárhely utcára a Halasi út felöl a Katona József utca felé.

(cc)  Az Árpád utcáról az 1. közre mindkét irányban.
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(dd) Az Alpári útról a 2. közre a Délibáb utca felé.

(ee)  A Bajcsy Zsilinszky utcára az 5 számú főút felöl.

(ff)  A Kazinczy utcára a Kisfaludy utca felöl.

(gg) A Berzsenyi utcára a Zrínyi utca felöl.

(hh) A Perczel utcára a Balassa utcától a Lisznyai utca felé

(ii)  A Lisznyai utcára

(jj)  A Tó utcára

(kk)           A Kalmár József utcába a Szentesi út felől 

(ll)           A Tanyasori út burkolatlan szakaszára

(mm)  A Halasi útra

(nn) A Szentesi útra

(oo) A Kállai utcába a Tóth Árpád és Bajza utca között

2.§

A Kossuth  utcára  az  5.  számú főúttól  az  Izsáki  útig  a  KRESZ 14.§.  (r) pontja  szerint  „Tehergépkocsival
behajtani tilos”.

3.§

A Penny Market parkolóba és a rajta átvezető útra a KRESZ 14.§. (r) pontja szerint „Tehergépkocsival behajtani
tilos 2 t” „Kivéve Penny Áruszállítás” kiegészítéssel.

4.§

Az alábbi pontokban felsorolt utakra a KRESZ 14.§.  (r) pontja szerint „Tehergépkocsival behajtani tilos 5 t”
„kivéve célforgalom”.

(a) A Károlyi Mihály utcára az 5 számú főút felöl és a Dessewffy utca felől.

(b) A Bercsényi utcára az 5 számú főút felől.

(c) A Szolnoki bolt elé az 5 számú főút felől.

(d) A Bajcsy Zsilinszky utcára a Liget utca felől

(e) A Csanyi útra a 451 útról a város felé és a tiltás a Szentesi vasúti átjáró után megismételve.

5.§

Az alábbi pontokban felsorolt utakra a KRESZ 14.§. (q) és (r) pontja szerint „Tehergépkocsival és autóbusszal
behajtani tilos” „kivéve célforgalom” kiegészítéssel.

(a) A Kálvária utcára.

(b) A Blandina Nővér utcára a Bajcsy Zsilinszky utca felől

(c) A Petőfi Sándor utcára a Kőrösi Csoma Sándor utca felől a Bajcsy Zsilinszky utca felé és a Bajcsy-
Zsilinszky utcáról.

6.§

A Móra térre a KRESZ 14.§. (q) pontja szerint „Autóbusszal behajtani tilos”.

7.§

A Csongrádi utcába a Bajcsy Zsilinszky utca felöl KRESZ 14.§. (q) pontja szerint „Autóbusszal behajtani tilos”
kivéve „helyi buszjárat” kiegészítéssel..
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8.§

Az alábbi  pontokban felsorolt  utakra  a  KRESZ 14.§.  (n) pontja  szerint  „Mindkét  irányból  behajtani  tilos”
„kivéve célforgalom”kiegészítéssel.

(a) A Csongor közbe.

(b) A Szent János térre a Kossuth utca felől.

(c) A Zeneiskola elé.

9.§

Az alábbi pontokban felsorolt utakra a KRESZ 14.§.  (z) pontja szerint egyirányú utcába a megadott irányból
„Behajtani tilos”.

(a) A Blandina Nővér utcára a Szentesi út felől.

(b) A Deák Ferenc utcára a Korond utca torkolattól a Kossuth utca felé.

(c) A Korond utcára a Kossuth utca felől.

(d) A Zrínyi utcára a Mónus illés utca felől a Kossuth utca felé.

(e) Az Oskola utcára az I. köztől a piac felé.

(f) Az Oskola és a Petőfi Sándor utca között az I. közre a Petőfi Sándor utca felől.

(g) A Pázmány utcára a Posta felől a Rendőrkapitányság épületétől.

(h) A Fadrusz János utcára a Bercsényi utca felől a Teleki utcától a Blaha Lujza térig.

(i) A Könyök utcára a Kisfaludy utca felől a Kazinczy utcától.

(j) A Kazinczy utcára a Mónus Illés utcától a Kisfaludy utca felé.

(k) A Damjanich utcára a Bercsényi utca felől.

(l) A Daru utcára a Kossuth utca felől.

(m) A Bessenyei utcára a Bercsényi utca felől.

(n) A Rét utcára a Kun utca felől, a garázssorról és a Lakótelepi ABC felől a Kőrösi utca felé.

(o) A Haubner Károly utcára a Szentesi út felől a parkoló bejárata utáni szelvénytől a Báthory utcáig.

(p) A Hunyadi utcára a Halasi út felől a Kossuth utca felőli első közig.

(q) A Martinovics utcára a Martinovics - Könyök utca köztől Kisfaludy utca felé.

(r) A Martinovics utcára a Kölcsey utca felől.

(s) A Klapka utcára a Jókai-Klapka I. köztől a Bajcsy utca felé.

(t) A Jókai-Klapka I. közre a Jókai utca felől.

(u) A Lónyai utcára a Lónyai - Széchenyi köztől a Széchenyi utca felé.

(v) A Széchenyi utcára a Lónyai utcától a Lónyai - Széchenyi közig a Kossuth utca felé.

(w) Lónyai - Széchenyi közre a Széchenyi utca felől.

(x) A Bethlen utcára a Daru-Zrínyi köztől a Bercsényi utca felé.

(y) A Daru-Zrínyi közre a Zrínyi utca felől.

(z) Az Ötvös utcába a Lónyai -Széchenyi közről.

(aa) A Deák Ferenc utca – Mártírok útja közötti Kossuth utca felőli I. közbe a Mártírok útja felől.

(bb) A Tompa utcába a kanyartól az 5 számú főút felé.

(cc)A Wesselényi utcáról a Bercsényi utca felőli I. közre a Széchenyi utca felé.
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(dd) A Lónyai utcából az Ötvös-Széchenyi közre.

(ee)A Holló Béla utcából a Kossuth utca felőli II. közbe az Árpád utca felé.

(ff) Az Ady Endre utcából a Bercsényi utca felőli II. közbe a Fadrusz János utca felé.

(gg) Az Ady Endre utcából a Bercsényi utca felőli III. közbe az Árpád utca felé.

(hh) Az Ady E. –Fadrusz J. u. Kossuth utca felőli 1. közbe az Ady E. u. felől.

(ii) Deák F. u.- Hunyadi Kossuth utca felőli 1. közbe a Hunyadi u. felől.

(jj) Tulipán utcára a Jókai u. felől

(ll) A Blandina nővér- Haubner K. u. közbe a Haubner u. felől

10.§

Az 1.§-tól 9.§-ig előírt korlátozás érvényesítése forgalomtechnikai eszközökkel történik.

11.§.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének a
behajtást tiltó és korlátozó közlekedési rendelkezésekről szóló 23/2006.(VI.08.) önkormányzati rendelete,
valamint a módosítására kiadott 33/2009.(X.05.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Kiskunfélegyháza, 2011. november 03.

Kapus Krisztián Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
  polgármester            jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. november 07.

Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette
                               jegyző
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