Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2005. (VII.1.) rendelete
Tahitótfalu Község területén
a parkolás
szabályainak betartása miatt szükségessé vált egyes intézkedésekről,
valamint a parkoló és rakodóhelyek megváltásáról
Preambulum
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, A közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 9.§ (2) bekezdésének, A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II.5.) KPM-BM együttes rendelet, valamint Az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet (OTÉK) rendelkezéseinek helyi
végrehajtása, a közlekedésbiztonság javítása, a közlekedési fegyelem megszilárdítása, valamint a
közterületek rendjének biztosítása érdekében a következő rendeletet alkotja.
I. fejezet
A parkolás szabályainak betartása miatt szükségessé vált egyes intézkedésekről
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Tahitótfalu Község közigazgatási területén közterületen (úttesten,
járdán, zöldsávban, téren, közhasználatú parkban stb.) szabálytalanul elhelyezett járművekre.
2. §
A közterületen szabálytalanul parkoló jármű – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az
érintett hatóságok által – elszállíttatható.
3. §
(1) Ha a baleset folytán megsérült vagy elhagyott jármű elszállítása indokolt, a Jegyző intézkedés
végett megkeresi az illetékes rendőri szervet, közlekedési hatóságot vagy az út kezelőjét.
(2) A Jegyző a közterületről eltávolíttathatja a hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművet,
amely közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt.
4. §
(1) Közterületen - hatósági jelzéssel nem rendelkező – üzemképtelen jármű főútvonalon
egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig közterület-használati engedély nélkül 30 napon túl nem
tárolható. Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén
köteles haladéktalanul eltávolítani.
(2) A közterület-használati engedélyt az üzembentartó vagy a tulajdonos az Önkormányzattól
kérheti. Közterület-használati engedély csak határozott időre adható ki.
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(3) A jármű üzembentartója vagy tulajdonosa az e § hatálya alá tartozó járművek esetében köteles
a nevét és címét, a közterület-használati engedélyt, ilyen engedély iránti kérelem másolatát a
járművön jól látható és olvasható helyen (szélvédőüveg mögött) kifüggeszteni.
II. fejezet
Parkoló- és rakodóhelyek megváltása
5. §
Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához legalább az
OTÉK 42.§ (2) és (4) bekezdésében előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezési lehetőségét,
továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a telken biztosítani. Meglévő
építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a bővítésből, az
átalakításból, illetőleg az új rendeltetésből eredő többletgépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni,
a meglévők megtartása mellett.
6. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó építmények építési, bővítési, átalakítási vagy funkcióváltásának
engedélyezési eljárása során a tervező nyilatkozata alapján a Jegyző megállapítja a telken belül nem
megvalósítható parkolók, illetve rakodóhelyek számát.
(2) Az ügyfél az egy parkoló- vagy rakodóhely megváltása esetében a díjat egy összegben tartozik
megfizetni az erről szóló megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül (a továbbiakban:
esedékesség napja).
(3) A megváltási díj mértékét a mindenkor hatályos közterület-használatról szóló rendelet alapján,
az abban foglalt különbségtétellel („kiemelt, központi rész” és „egyéb rész”) kell megállapítani.
A megváltási díj részletekben történő fizetése
7.§
(1) Az egynél több parkoló- vagy rakodóhely megváltása esetében – az ügyfél kérelmére – a
megváltási díj részletekben is megfizethető, legkésőbb a használatbavételi engedély iránti kérelem
benyújtásáig.
(2) A Képviselőtestület által a részletfizetési kedvezmény akkor engedélyezhető, ha megváltási díj
egy összegben történő megfizetése következtében előálló fizetési nehézség:
- a beruházás megvalósulását veszélyezteti,
- a fizetési nehézség átmeneti jellegű, így a megváltási díj későbbi megfizetése
valószínűsíthető.
(3) Magánszemély esetében a részletfizetés az (2) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül
hagyásával is engedélyezhető, ha kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy a megváltási díj egy
összegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel
aránytalanul súlyos megterhelést jelent.
(4) A megváltási díj részletekben történő megfizetése esetén a megváltási díjat legfeljebb 3
egyenlő részletben kell megfizetni. A részletek befizetésének időpontjáról a Képviselőtestület
dönt.
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Egyéb rendelkezések
8.§
(1) Az építési (átalakítási, bővítési, funkcióváltási, fennmaradási) engedélyt a Jegyző – a
közútkezelő véleményét megkérve – az Önkormányzat és a beruházó között létrejött
megállapodás megkötését követően adja ki.
(2) A parkolóhelyek megváltásából befolyó összeg csak meglévő parkolóhelyek felújítására és új
parkolóhelyek építésére használható fel.
9. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Tahitótfalu, 2005. június 16.

Budai Mihály
polgármester

Tóth János
jegyző

A rendelet kihirdetve 2005. VI.20-án.
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