
Súr község Képviselő-testületének 

1/2010. (I. 29.) rendelete 
a parkolókról, a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról 

 

 

Súr község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. 

tv. 16. (1) bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 15. (3) bekezdése 

alapján Súr község közigazgatási területén a parkoló területeken a parkolás szabályait a 

következők szerint állapítja meg. 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) A rendelet célja a községben a parkolni szándékozók számára megfelelő parkolók 

kialakításával az intézmények és üzletek elérhetőségének javítása a közúti forgalom 

megzavarása nélkül.  

 

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Súr Község Önkormányzat közigazgatási területén 

létesített parkolókra. 

 

3. § (1)  A rendelet hatálya nem terjed ki: 

       a) megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművek, 

       b) figyelmeztető (sárga villogó) jelzést használó kommunális járművek, 

       c) segédmotoros kerékpárok, kerékpárok és 

       d) külön engedéllyel rendelkező mozgáskorlátozottak gépjárműveinek 

parkolására. 

 

 

2. A várakozó helyek működtetése 

 

 

4. § (1) A várakozó helyeket használó gépjárművek üzembe tartója, tulajdonosa az 

önkormányzat által működtetett várakozó helyeket térítésmentesen használhatják. 

 (2) Parkoló kialakítása, működtetése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 (3) A parkolók kialakításának feltétele, hogy legalább kettő személygépkocsi számára 

biztosítson várakozási lehetőséget úgy, hogy egy személygépkocsira számítva 2,5 x 5,2 m 

alapterületen, legalább kővel szórt felület legyen. 

 (4)  A parkoló kialakítója köteles a parkolást jelző tábla elhelyezésére saját költségén.  

5. § (1) A parkolás céljára kijelölt várakozóhelyet a képviselő-testület bérbe adhatja. A 

bérbe adott parkoló megjelöléséről, őrzéséről, tisztántartásáról a bérbe vevő köteles 

gondoskodni a bérleti szerződésben meghatározott módon. 

 (2) Parkoló bérletére a helyi vállalkozók jogosultak, akik közszükségletet látnak el, és 

működési engedélyük feltétele meghatározott számú parkoló biztosítása. 

6. § (1)  A parkolók a közlekedésben résztvevő várakozó járművek elhelyezésére 

szolgálnak. 
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  (2)  A parkolók területét egyéb tevékenység folytatására igénybe venni nem lehet. Így 

tilos az idegenforgalmi és kereskedelmi tevékenység folytatása (szálláshelyek, szobakiadás 

reklámozása, gépkocsiból történő árusítás…) gépjárművek tárolása, mosása stb. 

(Figyelemmel a közterület használatáról szóló rendeletre.) 

  

 

 (3)A parkoló tisztaságára minden igénybevevő köteles ügyelni, szemetet elszórni tilos. 

A gépkocsiból származó esetleges olajszennyeződést a gépjármű tulajdonosa köteles 

szakszerűen eltakarítani. 

 

7. § (1)  Amennyiben új létesítmény, vagy új funkció létrehozása következtében meglévő 

parkolóhely vagy gépkocsi tároló szűnik meg, úgy annak pótlásáról gondoskodni kell. 

 (2) Új létesítményre, annak bővítésére, a létesítmény rendeltetésének 

megváltoztatására engedély csak abban az esetben adható, ha a jármű elhelyezési igény: 

a) nem növekszik, 

b) növekedésének mértéke szerinti többletigény a létesítményhez tartozó ingatlanon 

megoldható, illetve 

c) ha a jármű elhelyezése saját területen nem oldható meg, a jármű elhelyezési igényt 

biztosítani kell. 

 (3)  A (2)  bekezdés c) pontja lakás vonatkozásában nem alkalmazható. 

 

8. § (1) Ha a többletjármű igény csak a 7. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint 

valósítható meg, a hatósági engedélyek kiadása iránti kérelemhez kérelmező köteles csatolni: 

a) a terület igénybevételére vonatkozó, az önkormányzattal, vagy a közút kezelőjével, 

vagy a magánút tulajdonosával kötött szerződést vagy hozzájárulást (továbbiakban: 

szerződést). A szerződésnek tartalmazni kell a várakozóhely(ek) megépítésére és 

fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalást, a parkoló helyének meghatározását, a 

kérelmező által parkolóhelyként fizetendő igénybevételi díj összegét, a parkoló 

használatára vonatkozó szabályokat. 

b) A szerződésben előírt, az igénybevevőt terhelő egyéb feltételek teljesítését igazoló 

dokumentumokat. 

 (2) Az önkormányzati terület igénybevételére vonatkozó feltételeket az önkormányzat 

külön határozatban rögzíti. 

 (3) Az önkormányzat nevében a szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 

 (4) A 7. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján történt terület igénybevételéről a 

Polgármesteri Hivatal nyilvántartást köteles vezetni. 

9. § (1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a 

rendeletben meghatározott alábbi rendelkezéseket megszegi, illetve nem tartja be: 

 a) aki a parkoló területét egyéb tevékenység folytatására igénybe veszi (6. § (2) 

bekezdés) 

 b)aki a parkolóban szemetet szór el, olajszennyeződés esetén azt nem takarítja el (6. § 

(3) bekezdés) 
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10. § (1)  A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 (2)  A rendelet előírásait a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell 

alkalmazni. 

 

 

3. Jogharmonizációs záradék 

 

 

11. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 

szabályozást tartalmaz.” 

 

 

 

 Sógorka Miklós       Kadlecsik Gyöngyi  

 polgármester        jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

 

 

2010. január 29.  

 

 

      Kadlecsik Gyöngyi 

        jegyző 

 

 

         


