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Tisztelt Képviselő-testület!

A város  területén  gépjárművel  történő  várakozás  szabályozásáról  szóló  13/2005.  (IV.05.)
önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatára  legutóbb  2013-ban  került  sor.  Az  azóta  történt
szervezeti változások szükségessé tettek egy újabb felülvizsgálatot.

A felülvizsgálat alapján a rendelet szövegében néhány kisebb pontosítást javasolok, illetve a
2. mellékletben szereplő, a parkolási kártya átvételekor fizetendő költségtérítés összegére két
változatban teszem meg javaslatomat.  Az egyik változat szerint a költségtérítés maradna a
jelenlegi  összegben, a másik változat  szerint  -  arra tekintettel,  hogy tíz éve változatlan az
összeg – annak emelését javasolom 1500 Ft-ról 2000 Ft-ra. 

A hatályos rendelettől eltérő szövegrészek félkövér betűvel, aláhúzással lettek megjelölve.

A rendelet-módosítás hatásainak vizsgálata
A rendeletalkotás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2)
bekezdésében foglalt szempontok szerint:

a) társadalmi  gazdasági  hatásai:  A rendelet  módosításnak  nincs  számottevő  társadalmi,
gazdasági  hatása.  Amennyiben  a  parkolási  kártyáért  fizetendő  költségtérítés  összege
módosul, az érintett lakosok többsége várhatóan tudomásul veszi, hiszen évente egyszeri
díjról van szó, ami tíz éve nem változott az azóta végbement infláció ellenére. A parkolási
kártya igénylések számában ezért  változás nem várható,  vagy mértéke elhanyagolható
lesz.

b)  költségvetési hatásai: A parkolási kártyáért fizetendő költségtérítés összegének módosulása
esetén évi kb. 180.000 Ft költségvetési többlet bevétel várható.

c)   környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.
d)    adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.
e)  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható

következményei:  A  rendeletalkotást  a  jogszabályi  és  szervezeti  változások  teszik
szükségessé.

f)   a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az új szabályozás többlet feltételeket nem igényel, a végrehajtáshoz szükséges, meglévő
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a továbbiakban is rendelkezésre állnak

A fentiekben  leírtak  alapján  kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  város  területén
gépjárművel  történő  várakozás  szabályozásáról  szóló  13/2005.  (IV.05.)  önkormányzati
rendelet módosítása tárgyában hozza meg döntését!

Várpalota 2015. augusztus 25.

Talabér Márta
              polgármester



     Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

…/2015. (        ) önkormányzati 
r e n d e l e t e

a város területén gépjárművel történő várakozás szabályozásáról szóló
13/2005. (IV.05.) önkormányzati rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. §  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  város  területén
gépjárművel történő várakozás szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.05.) önkormányzati
rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet) 7.  §  (4)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(4)  Várakozási  engedély  nélkül  is  igénybe  vehetik  a  várakozóhelyeket  azok  a
vállalatok szakemberei, vállalkozók vagy egyéb szolgáltatást végző személyek, akik a
rendelet  hatálya  alá  tartozó  közterületek  közvetlen  szomszédságában  lévő
társasházakban  a  társasház  megbízásából  hibaelhárítási  vagy  egyéb  munkát,
szolgáltatást végeznek és a lakóközösség közös képviselője igazolja a munkavégzést,
illetve a várakozóhely használatának szükségességét.
Amennyiben a hibaelhárítás vagy egyéb munkavégzés nem a társasház megbízásából,
hanem  valamely  lakó  egyéni  megrendelése  alapján  történik,  abban  az  esetben  az
érintett lakó adhatja ki az igazolást a várakozóhely használatának szükségességéről.
Az  igazoláshoz  nyomtatvány  mintát  a  Polgármesteri  Hivatal  állít  ki  és  ellátja
bélyegzőjével.  Az  ily  módon  kiállított  nyomtatvány  mintákat  az  érintett  közös
képviselők  vagy  lakók  a  Polgármesteri  Hivatal  Polgármesteri  Kabinet  Irodáján
szerezhetik be.
A munkát,  szolgáltatást  megrendelő  közös  képviselő  vagy  lakó  aláírásával  ellátott
igazolást  a várakozás időtartamára a gépjármű szélvédője mögött  jól látható helyen
kell elhelyezni.”

2. § A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  kiadott  várakozási  engedélyekről  a  Polgármesteri  Hivatal  Polgármesteri
Kabinet Irodája (a továbbiakban: Iroda) nyilvántartást vezet mely tartalmazza:
a) a nyilvántartás sorszámát,
b) az engedély iktatószámát,
c) az engedély tulajdonosának nevét, lakcímét vagy székhelyét,
d) lakossági várakozási engedély esetén a gépjármű forgalmi rendszámát, illetve a
6.§ (5) bekezdése szerinti várakozási engedély esetén a lakás megjelölését;



e) az engedélyben várakozásra megjelölt közterületet,
f) az engedély tulajdonosának az átvételt tanúsító aláírását,
g) az átvétel dátumát.”

3. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A várakozásra jogosító kártyának tartalmaznia kell:
a) fehér alapon egy színes „P” betűt,
b) a kártya sorszámát,
c) a várakozásra megjelölt területet,
d) lakossági várakozási engedély esetén a gépjármű forgalmi rendszámát, illetve a 6.§
(5) bekezdése szerinti várakozási engedély esetén a lakás megjelölését;
e) intézményi várakozási engedély esetén a tulajdonosa nevét, cégnevét;
f) az önkormányzat bélyegzőjét,
g) Várpalota város hivatalos logóját,
h) érvényesség időtartamának megjelölését.”

4. § A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  parkolóhelyenként  fizetendő  hozzájárulás  mértékének  felülvizsgálata  és
javaslattétel  a  fizetendő  díj  összegére  Várpalota  Város  Önkormányzata
Gazdasági Bizottságának hatásköre. 
A hozzájárulás összegét a rendelet 3. mellékletének b) pontja tartalmazza.”

5. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

6. § (1) Ez a rendelet  a 2015. október 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 19/A.§-a.

V á r p a l o t a, 2015. szeptember 24.

Talabér Márta        dr. Ignácz Anita Éva
    polgármester          jegyző



1. melléklet a  .../2015. (        ) önkormányzati rendelethez

A város területén gépjárművel történő várakozás szabályozásáról szóló 13/2005 (IV.05.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete

I .  VÁRAKOZÁSRA JOGOSÍTÓ KÁRTYA (MINTA )

II .  A KÁRTYA ÁTVÉTELEKOR FIZETENDŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZEGE: 

„A” változat :   1.500,-Ft/db
„B” változat:   2.000,-Ft/db
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