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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (II.15.) önkormányzati 

rendelete a városban átmenő teherforgalom csökkenésére,  
forgalomkorlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról 

 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány  44/A § (2) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján,  a helyi önkormányzatról  szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ 

bekezdésben foglaltak és a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. §. /1/ bekezdés alapján a követ-
kezőket rendeli el: 

 
1.§. (1) A rendelet célja a település lakókörnyezetének védelme, a községbe átmenő  
            teherforgalom csökkentése. 
 

(2) A rendelet hatálya kiterjed  
a) Bartók Béla 
b) Jókai 
c) Ilona 
d) Tanács 
e) Deák 
f) Kassai  
g) Gárdonyi Géza utcákra 

 
         (3) A képviselő-testület a Bartók Béla, Jókai, Ilona, Tanács, Deák és Kassai  
              utcákra 7,5 t súlykorlátozó táblákat helyezett ki, kiegészítve „kivéve 
              engedély alapján” jelzésű táblákkal.          
              A polgármester átruházott hatáskörben dönt a súlykorlátozás alóli mentesítési 
              kérelmekről.  
 
         (4) A képviselő-testület a Deák Ferenc út 155. sz. elé és a Deák Ferenc út 151. 
              számmal szemben lévő út padkára „Tehergépkocsival behajtani tilos” táblát helyez 
              ki.  
 
        (5) A Gárdonyi Géza utca, és a 042/1 hrsz-ú földút kereszteződésében a 7,5 t-nál 
              nagyobb össztömegű járművek részére súlykorlátozó tábla kerül kihelyezésre 
 
2. §. (1) Engedély a súlykorlátozás alól az alábbi esetekben adható ki: 
              
              a./ alsózsolcai állandó lakóhellyel rendelkező vállalkozó, gazdasági szervezet, illetve  
                   magánszemély esetén a tulajdonában lévő gépjárműre, amennyiben a forgalmi  
                   engedélyben az alsózsolcai telephely-lakcím szerepel.  
              b./ azon nem alsózsolcai vállalkozások, gazdasági társaságok gépjárműire,  
                   amelyek a súlykorlátozást érintő területen lévő üzletekbe ill. ingatlanokra  
                   érvényes szállítói szolgáltatói szerződéssel rendelkeznek.  
              c./ az alsózsolcai ipari területen lévő vállalkozások és gazdasági szervezetek gépjár- 
                   művei, melyek forgalmi engedélyében az alsózsolcai telephely szerepel.  
       (2)  A polgármester kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén mérlegelési jog- 
            körben, eseti engedély kiadására jogosult.  
       (3) Mentes a súlykorlátozás alól a mezőgazdasági munkagép, mezőgazdasági vontató,  
            lassú jármú. 



 
 
3. §. (1)  Az engedély kiadásának rendje: 
                
              a./ Az engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjához kell 
                   benyújtani. 
 
         (2) A kérelem benyújtásához az alábbiakat kell mellékelni: 
                  1./ Alsózsolcai lakóhellyel rendelkező vállalkozó, gazdasági szervezet, illetve  
                       magánszemély esetén 
                       - a gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolatát.  
                  2./ Nem alsózsolcai vállalkozás esetén: 
                       - az érvényes szállítói, szolgáltatói szerződés másolatát,  
                       - a gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolatát, 
       3./ Az Ipari területen lévő vállalkozások, gazdasági szervezetek esetén: 
                       - érvényes cégbírósági bejegyzést, vállalkozói engedélyt,  
                       - a gépjárművek érvényes forgalmi engedélyének másolatát.  
                  4./ Eseti engedély kiadására irányuló kérelmet indoklással kell ellátni.  
                      A kérelemhez mellékelni kell a gépjármű érvényes forgalmi engedély másolatát.  
 
4.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 
            Zsiros Sándorné                                            Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
               polgármester                                                                 jegyző 
 
 
 
             
 
              
 


