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Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2016. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a városközpont parkolási rendjéről  

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Sport utca páros oldalán a 3619. sz. országos közút és a vasúti átjáró 
által bezárt területen kialakított, valamint a Térségi Művelődési Ház (Pálháza, Dózsa Gy. út 151.) 
és a Sport utca által határolt területen kialakított, közúti jelzőtáblával megjelölt parkolóhelyekre. 
 
(2) A rendelet hatálya a (3) bekezdés kivételével valamennyi közúti járműre és a jármű 
üzembentartójára terjed ki. 
 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
 

1. a megkülönböztető fény és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárművekre, 
2. az orvosi ügyelet gépjárműveire, 
3. a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművekre, 
4. a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműveire, 

 
(4) A rendelet előírásait az év január 1. napjától december 31. napjáig kell alkalmazni. 
 

2. A parkolás szabályai 
 

2. § 
 
(1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott területen parkolásra díj megfizetése ellenében van 
lehetőség. 
 
(2) A parkolási díj megfizetése a Nemzeti Mobil Fizetési Rendszer igénybevétele útján 
mobiltelefonon keresztül, vagy a parkolóba kihelyezett parkoló automatából vásárolt 
parkolójeggyel lehetséges. 
 
(3) Az automatából váltott parkolójegyet a gépkocsiban jól látható módon ki kell helyezni. 
 

3. A parkolási díj 
 

3. § 
 
(1) személygépkocsi, motorkerékpár esetében:  …,- Ft/óra, de legfeljebb …,- Ft/nap 
 
(2) autóbusz esetében:     …,- Ft/óra, de legfeljebb ….. Ft/nap 
 
(A díjak az Általános Forgalmi Adó mértékét tartalmazzák.) 
 

4. Mentesség 
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4. § 
 
(1) Mentesül a 2. § (2) bekezdésben meghatározott területen a parkolási díj megfizetése alól annak 
a gépjárműnek a tulajdonosa, aki az önkormányzat által kiadott parkoló kártyával rendelkezik. 
 
(2) A kiosztott parkoló kártyákról az önkormányzat nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a 
gépjármű forgalmi engedély szerinti adatait valamint a mentesség okát. 
 
(3) A parkoló kártya kiosztására az önkormányzat nevében a polgármester és a jegyző jogosult. 
 
(4) A díjfizetés alóli mentességre jogosító kártyát a gépkocsiban jól látható módon ki kell helyezni 
 

5. A parkolás ellenőrzése 
 

5. § 
 

(1) A parkolás szabályainak betartása, valamint a parkolási díj megfizetésének ellenőrzése az 
önkormányzat által megbízott személy feladata. 
 
(2) A parkolási jeggyel nem rendelkező gépjárművek tulajdonosai pótdíjat kötelesek fizetni, 
melynek alapja az adott gépjárműre vonatkozó egész napos parkolási díj összege. 
 
(3) A pótdíj mértéke az egész napra magállapított parkolási díj kétszerese, melyet a kötelezett 8 
napon belül köteles Pálháza Város Önkormányzatának 54600322-11014997 számú költségvetési 
elszámolási számlájára megfizetni.  
 
(4) Amennyiben a pótdíj megfizetésére 8 napon belül nem kerül sor, annak mértéke az adott 
gépjárműre vonatkozó egész napos parkolási díj összegének háromszorosára emelkedik. 
 
(5) A pótdíj meg nem fizetése esetén annak beszedésére a polgári jog szabályait kell alkalmazni. 

 
6. Záró rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) Ez a rendelet 2016. március 15-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007.(VI.11.) és 
14/2009. (XI.27.) önkormányzati rendeletével módosított, a Térségi Művelődési Ház parkolási 
rendjéről szóló 15/2007. (I.15.) önkormányzati rendelete. 
 
 

Szebeni Endre     Csató Szabolcs 
 polgármester          jegyző 

 
 
Záradék:  
 
Ezt a rendeletet 2016. február …-n kihirdettem. 
 

Csató Szabolcs 
    jegyző 


