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ELŐTERJESZTÉS
Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 16-án tartandó testületi ülésére
4. napirendi pont
Tárgy: A település forgalomszabályozásával kapcsolatos döntés
Előadó: Rózsahegyi Tibor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A megnövekedett nyári programok miatt sürgőssé vált a korábban is felvetett forgalom szabályozás
megoldása.
Fentiek alapján szükségesnek tartom:
- az András utca önkormányzat és Vazul utca közötti szakaszán „Várakozni tilos” tábla,
- az András utcának az önkormányzat és Petőfi utca közötti szakaszán mindkét oldalról
„Behajtani tilos”, „Kivéve lakók” kiegészítő táblákkal és „Várakozni tilos” tábla,
- a Petőfi utca elején „Megállni tilos” tábla,
- a Kukolla bejárathoz sorompó és/vagy „Behajtani tilos” forgalom szabályozási táblák
kihelyezését.
Az intézkedésre azért van szükség mert a községben lakók nem tudják megközelíteni a saját házukat
a kapubejáróban parkoló autók miatt és ezzel ellehetetlenítik a forgalmat a településen.
Előzetes tervek szerint 10 db behajtani, megállni, várakozni tilos tábla, 2 db kiegészítő tábla, az
ezekhez szükséges tartozékok (horganyzott oszlop, táblatartó bilincsek) és 2 db parabolatükör
beszerzésére van szükség. A táblák és a tartozékokra árajánlatot a Bakony Plastiroute Kft. küldött, a
várható költség nettó: 284.770,- Ft. + ÁFA.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Vászoly, 2021.08.09.
Rózsahegyi Tibor
polgármester

Határozati javaslat
…/2021. (VIII.16.) határozat
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta, a település
forgalom szabályozásának érdekében tett javaslatot.
1. A Képviselő-testület egyetért 10 db behajtani, megállni, várakozni tilos tábla, 2 db kiegészítő
tábla, az ezekhez szükséges tartozékok (horganyzott oszlop, táblatartó bilincsek) és 2 db
parabolatükör beszerzésével.
2. A Képviselő-testület a beszerzésre tett 284.770,-Ft + ÁFA ajánlatot elfogadja és a
kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a 2021. évi költségvetés tartalék kerete terhére
biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges táblák és anyagok
beszerzésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester

