Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2006. (II. 17. )
RENDELETE
A 11/2005 (X.1.) számú Sárosd Nagyközség építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló rendeltének módosításáról
Sárosd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 16.§. (1) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. (Étv.) 12.§.-ában biztosított
hatáskörében eljárva Sárosd Nagyközség építési szabályzatát és szabályozási tervét az alábbi
rendelettel módosítja:
1.§
A rendelet 28.§ (4) bekezdése az alábbira módosul:

Megnevezés

szabályozási szélesség

Országos mellékutak
6228 j. Dunaföldvár-Seregélyesi összekötő út

besorolás
B.IV.b-D*

Hantosi út- Fő út.-Seregélyesi út min. 18,0 m, kialakult
A tervezett különszintű vasúti keresztezés
28,0 m
térségében
6209 j. Adony-kálózi összekötő út

B.V.b-D

Szabadegyházi út min. 19,0 m, kialakult,
Dózsa út min. 13,0 m, kialakult
Keresztúri út min. 18,0 m
62315 j. Sárosd, vasútállomási hozzájáró út
Perkátai út min. 17,0 m, kialakult

B.V.c-D

Jókai utca min. 12,0 m,kialakult

B.V.c-D

Helyi gyűjtőutakDózsa út és a tervezett folytatása a horgásztó
irányába

min.13.5 m, kialakult

Jakabi út min. 12,5 m
Sport utca - Erdősor utca vonala min.18,0 m, kialakult
A tervezett K-NY-i irányú gyűjtőút az É-i min. 16,0 m
lakóterületi fejlesztéshez kapcsolódóan
az iskola térségében min. 21,5 m

B.V.c-D
B.V.c-D
B.V.c-D
B.V.c-D

2
A fenti útra merőleges tervezett gyűjtőút a min. 16,0 m
Keresztúri útig
Ságvári út-Zalka Máté út-D-i tervezett gyűjtőút min. 18,0 m
vonala
A 1190/1hrsz-ú Dűlő út a horgásztó D-i
min. 18,0 m
megközelítésére
Kiszolgálóutak

B.V.c-D
B.V.c-D
B.V.c-D

meglévő lakóutcák min. 12,0 m, ill. kialakult
(szabályozási tervlap szerint)
tervezett lakóutcák min. 16,0 m

B.VI.d-D
B.VI.d-B

Önálló gyalogút
a vasútállomás megközelítésére különszinű min. 12,0 m, kialakult
B.X.

átvezetéssel a Vasút utca térségében

* A nyomvonalak felsorolását követő karakterek a közutak tervezési osztályba sorolását jelentik az
ÚT 2-1.201:2004 Útügyi Műszaki előírás alapján.

2.§.
Záró rendelkezés
A rendelet módosítása 2006. február 17.-én lép hatályba.

Dosztály Csaba
jegyző

Lehotainé Kovács Klára
polgármester

