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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 15-ei rendkívüli 
ülésére a Fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló 
11/1994.(V.27.) önkormányzati rendeletet 2014. november hónapban módosította utoljára a 
képviselő-testület.  
 
A rendelet 1. §-át módosítani szükséges, a város gyűjtőútjait ki kell egészíteni a Dózsa 
György úttal. a rendelet módosítására pályázat benyújtásához van szükség.   
 
Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni a rendelet 
módosítását az alábbiak szerint: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
………../2022.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete 

A Fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló 
11/1994.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 
el: 
 

1.) A rendelet 1. §-a az alábbira módosul:  
 

1. § Fegyvernek Város gyűjtőútjai:  
 

- Béke út 
- Marx K. út 
- Bajcsy-Zs. út 
- Dózsa György út 
- Liszt F. út 
- Móricz Zs. út 
- Külső út és Deák Ferenc út *8 
- Gyóni G. út (Szent Erzsébet út – Gyöngyvirág út közötti szakasz) *8 
- Csillag út  (Szent Erzsébet út - falu széle közötti szakasz) *8 
- Táncsics M. út (Arany J.út – Lelovich György út közötti szakasz) *8 
- Víztorony út (Táncsics M. út – Dózsa Gy. út közötti szakasz) *8 
- Hunyadi út (Szent Erzsébet út – Orgona út közötti szakasz) *8 
- Orgona út (Hunyadi út – Nefelejcs út közötti szakasz) 
- Nefelejcs út 



- Gyöngyvirág út (Gyóni G. út – Nefelejcs út közötti szakasz) 
- Tulipán út (Nefelejcs út – Csillag út közötti szakasz) 
- Angolkert út (Kiserdő köz és Kastély köz közötti szakasz) 
- Niszper M. úton lévő 2 db összekötő út (Szent Erzsébet út – Angolkert út között) 

*8 
- Katona I. út 
- Kápolna út *8 
- Kastély köz 
- Kiserdő köz 

 
2.) A rendelet 2022. február 17-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 
 

 
Tatár László         dr. Pető Zoltán 
polgármester              jegyző 
 

 


