








1./ Mezőberény Kossuth tér 2. szám előtt lévő egyirányú forgalmú útra vonatkozó 
„Megállni tilos” jelzőtábla cseréjét. 

2./ Mezőberény Kossuth tér 2. szám előtt lévő egyirányú forgalmú út végén „Behajtani 
tilos” jelzőtábla jobb oldalon is történő kihelyezése a behajtási tilalom 
nyomatékosítása érdekében 

3./ Mezőberény Kossuth tér és a Fortuna térre vezető bekötőút kereszteződésénél az 
egyirányú forgalmú út irányába hatályos „Megállni tilos” jelzőtábla „30 méter” 
kiegészítő táblával történő elhelyezése 

4./ Mezőberény Kossuth tér és az Eötvös utcához vezető bekötőút kereszteződésénél az 
Eötvös utca irányába hatályos „Megállni tilos” jelzőtábla elhelyezése 

5./ Mezőberény Kodály u. és Korona utca kereszteződésénél „Állj! elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtábla láthatóvá tétele 

6./ Mezőberény Korona u. és Galilei u. kereszteződésénél lévő kerékpárút végét jelző 
táblát tartó oszlopon „Állj! elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla elhelyezése a 
kerékpárosokra vonatkozóan valamint e táblával egyvonalban a megállást jelző 
keresztirányú útburkolati jel felfestése a kerékpár útburkolatára 

7./ Mezőberény Gyomai út és Zrínyi sgt. kereszteződésénél a Zrínyi sgt.-on közlekedőkre 
vonatkozó „Állj! elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla elhelyezése  

8./ Mezőberény Gyomai út és a Rákóczi sgt. kereszteződésénél a Rákóczi sgt.-on 
közlekedőkre vonatkozó „Állj! elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla elhelyezése  

9./ Mezőberény Vadász utca és József A. utca kereszteződésénél a Vadász utcán 
közlekedőkre vonatkozó „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla elhelyezése 

10./ Mezőberény Békési út és József A. utca kereszteződésénél a József A. utcán 
közlekedőkre vonatkozó „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla a kereszteződéséhez 
közelebb történő helyezése 

11./ Mezőberény Csabai út 32. számú ház előtti cserjeirtás az épület teljes hosszúságában a 
kereszteződés beláthatósága érdekében 

12./ Mezőberény Petőfi út és a Madách utca kereszteződésénél lévő fa gallyazása az ott 
elhelyezett „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla láthatósága miatt 

13./ Mezőberény Jeszenszky u. és Hunyadi utca kereszteződésénél a Jeszenszky utcán 
közlekedőkre érvényes „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kereszteződéséhez 
közelebb történő helyezése 

14./ Mezőberény Gyomai út mellett található kerékpárút átvezetésének útburkolati jellel 
történő megerősítése az Eötvös utca, Széchenyi utca, Orlai utca, Munkácsi utca, 
Edison utca, és a Rákóczi sgt. kereszteződésénél 

15./ Mezőberény Petőfi S. út 12. szám előtti kapubejáró és a parkolósáv kereszteződésénél 
a bejáró mindkét oldalán a parkoló útburkolatára háromszög alakban felfestett 
„járműforgalomtól elzárt terület” kialakítása a biztonságos ki és behajtás miatt.  












