
 

 

 

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolóhelyek működtetéséről 

Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés 

a) pontjában és  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. § 1. foglalt jogkörében eljárva   az alábbiakat rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1.§ 

 

(1) A rendelet előírásai  a helyi közúttá nyilvánított  poroszlói 133/112 hrsz- ú „ Kivett  

közterület (Parkoló) 0. 5332 m2 nagyságú területére terjed ki. 

(2) A kialakított parkolóhelyek száma 29 db. 

 

 

(3) Az önkormányzat az  (1) bekezdésben megjelölt területen lévő országos közút 27+375 – 

27+528 kmsz. közötti szakaszát fizető parkolóvá nyilvánítja. 

 

(4) A  parkolót " P” Parkoló  jelzőtábla és a fizetésre utaló kiegészítő tábla jelöli. 

 

Parkolási díj 

2.§ 

(1) A fizető parkoló zónát igénybe vevők parkolási díjat kötelesek fizetni. 

 

( 2)
1
  A parkolási díj összege 400 FT/óra. A  leghosszabb parkolási időtartam  naponta 8 óra, a 

napi kedvezményes parkolási díj összege 800 Ft.- .” 

(3) Parkolási idő a hét minden napján  08 órától – 16- óráig. 

3.§ 

 

(1) A parkolási díj őrzést,  vagy más szolgáltatást nem foglal magában. 

(2) A fizetőparkolókat Poroszló Község Önkormányzata üzemelteti . 

 

(3) Az 1.§ (1) bekezdés szerinti parkolóhelyeket más célra igénybe venni csak az üzemeltető 

önkormányzat  engedélyével és a parkoló használati díjának  megfizetésével lehet. 
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 Módosította az Önkormányzat 7/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a 



 

 

4.§ 

 

(1) Az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt parkolóhelyek üzemeltetését  az önkormányzat saját 

alkalmazottaival végzi. 

 

(2) Üzemeltető jogosult parkolójegyek, engedélyek, bérletek kiadására, illetve parkolási díj 

beszedésére, valamint a parkolóhelyek rendeletnek megfelelő igénybevételének ellenőrzésére. 

A parkolóhelyek érvényes parkolójegy, engedély, vagy mozgáskorlátozottak névre szóló 

parkolási igazolványa nélküli igénybevétele pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után. A 

pótdíj kiszabására illetve beszedésére az üzemeltető jogosult. 

 

(3) Az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott parkolási zónában várakozó gépkocsi vezetője 

köteles a gépkocsitól való eltávozás előtt a parkolójegyet előre megváltani, és a parkolójegyet 

vagy a bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát a 

gépjárművön belül az első szélvédő mögött ellenőrizhető módon elhelyezni. 

 

(4) Az üzemeltető parkoló ellenőrének  kérésére fel kell mutatni a parkolóhely 

igénybevételére jogosító parkolójegyet, engedélyt, bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak 

névre szóló parkolási igazolványát. 

 

Mentességek, kedvezmények 

5.§ 

 

(1) Mentesül a parkolási díj megfizetése alól a mozgáskorlátozottak névre szóló és érvényes  

parkolási igazolványával rendelkező személy által vezetett jármű, illetve az őt szállító jármű, 

ha a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát a szélvédő mögött ellenőrizhető 

módon elhelyezik. 

 

(2)
2
 Hatályon kívül 

 

(3) Mentesül a parkolási díj megfizetése alól a figyelmeztető jelzést használó kommunális 

szolgáltató jármű. 

 

(4) Mentesül a parkolási díj megfizetése alól a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen 

hatósági jelzéssel ellátott járműve. 
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 Hatályon kívül helyezte az önkormányzat 7/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a.  



 

 

 

 

Pótdíj 

6.§ 

(1)
3
 Hatályon kívül. 

(2)
4
 Hatályon kívül. 

(3)
5
 Hatályon kívül. 

(4)
6
 Hatályon kívül. 

(5)
7
 Hatályon kívül. 

(6)
8
 Hatályon kívül. 

Záró rendelkezések 

7.§ 

 

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

Poroszló, 2016. június 30. 

 

Bornemisza János        Szabó Lászlóné  

polgármester             jegyző  

 

Kihirdetési záradék:  

 

Kihirdetve: 2016. VI. 30.  

 

 

Szabó Lászlóné  

jegyző  
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 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat 7/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 3.§-a. 
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 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat 7/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 3.§-a. 
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 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat 7/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 3.§-a. 
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 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat 7/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 3.§-a. 
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 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat 7/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 3.§-a. 
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 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat 7/2016.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 3.§-a. 

 


