Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010. (VII. 01.) önkormányzati rendelete
a dobogókői parkolók rendjéről és a parkolási díjakról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16. § (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény I. tv. 15/A
(4), 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
szabályozásait a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A Rendelet területi hatálya kiterjed Pilisszentkereszt Község közigazgatási területén
az önkormányzat kezelésében álló utakra, közterületekre, valamint az e rendeletben
parkoltatás céljából kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanokra. A fizető parkolók
felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A súlyos mozgáskorlátozott személyek számára fizető parkolónként 2 db
megkülönböztető jelzéssel ellátott parkolóhelyet kell biztosítani, melyet csak a
mozgáskorlátozottak vehetnek igénybe.
2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybe vevő
valamennyi közúti jármű tulajdonosára és üzemben tartójára, kivéve:
a) a megkülönböztetett kék jelzéssel ellátott járművek (mentők, tűzoltók, rendőrségi, orvosi
ügyeletet ellátó járművek), továbbá az intézkedő rendőr járműve,
b) a figyelmeztető jelzést jogosan használó kommunális szolgáltató és a közműhiba-elhárítást
végző járműveket,
c) rendkívüli közműhiba elhárítása céljából, a hiba elhárításának időtartamáig a hiba
kijavításához kiérkező szerviz autó és az azt kiszolgáló járművek,
d) a segédmotor-kerékpárokat és a kerékpárokat
e) mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az őket szállító járműveket a 218/2003 (XII.11)
Kormányrendelet alapján kiadott, érvényes parkolási igazolvány jogos és szabályos
használata esetén.
Üzembentartó e rendelet alkalmazásában a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos
vagy üzembentartó.
3. § A parkolókat Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (2098 Pilisszentkereszt, Fő út
12..) (továbbiakban: az Önkormányzat) kézi díjbeszedés útján üzemelteti.
Parkolási rend
4. § (1)A fizető parkolóhelyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében,
a KRESZ és jelen rendelet szabályai szerint lehet. A díj ellenében igénybe vehető
várakozóhelyre (továbbiakban: fizető parkoló) a díjfizetési kötetezettség tartama alatt a
közszolgáltatást igénybe vevő mint bérlő és a fizető parkolót üzemeltető Önkormányzat mint
bérbeadó között, ráutaló magatartással területbérleti szerződés jön létre a KRESZ szabályinak
megtartása mellett.
(2) A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a kiegészítő tábla ad
tájékoztatást.
(3) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell közölni:
- az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét
- a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát

- a várakozási díj és pótdíj összegét jármű fajtánként
- a nem őrzött parkolóra utalást
- az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét, telefonszámát, nyitva tartását.
(4) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.
(5) Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni.
(6) Üzemeltetési időt jelen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A fizető területen érvényes díjakat, pótdíjakat a 2. számú melléklet tartalmazza,
melyet a képviselő-testület állapít meg.
(2) A várakozási díjat a várakozás megkezdésekor kell megfizetni a parkoló őrnél. A
minimálisan megfizetendő várakozási idő 1 óra. A területen járművel jogszerűen várakozni
kizárólag a várakozáskor érvényes bizonylat birtokában lehet.
(3) A (2) bekezdés szerinti bizonylatot a gépkocsiban az első szélvédő mögött, jól látható
helyen kell elhelyezni. A bizonylat a rajta feltüntetett időtartamig érvényes.
(4) A várakozási díj őrzést, vagy más szolgáltatást nem foglal magában, az általános forgalmi
adót azonban tartalmazza.
(5) A Polgármester engedélyezheti Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
közigazgatási területén belül kiemelt rendezvény helyére és idejére a meghívott vendégeket
szállító járművek díjmentes parkolását valamennyi kijelölt várakozási területen.
Pótdíjak, ellenőrzés
6. § (1) Aki parkoló szelvény nélkül, vagy érvénytelen, illetve lejárt szelvénnyel parkol, vagy
szelvényét, mozgáskorlátozott igazolványát nem ellenőrizhető és nem előírás szerinti módon
helyezi el a járműben a várakozási díjon felül pótdíjat köteles fizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan használat esetén a szabálytalanságot megállapító
parkoló őr köteles az írásos pótdíjfizetési felszólítást és csekket jól látható helyen elhelyezni.
Az Önkormányzat által alkalmazott parkoló őr köteles a jogosulatlan használatról a jármű
rendszámát is tartalmazó fényképfelvételt készíteni. Ugyanazon jármű óránként kaphat
pótdíjfizetési felszólítást.
(3) A fizetési felszólításon fel kell tüntetni a parkoló helyét, az észlelés időpontját, a gépkocsi
rendszámát, a jogosulatlan parkolás 6. § (1) bekezdése szerinti meghatározását, valamint a
várakozási díjra és pótdíjra vonatkozó ismérveket.
(4) A fizetendő parkolási díj és pótdíj befizetése csak csekken, vagy az Önkormányzat házi
pénztárába – pénztári idő alatt – történhet, parkoló őr a pótdíjat nem veheti át.
(5) A pótdíj összegét jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
7. § (1) E rendelet 2010. július 8-án lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a dobogókői parkolók rendjéről és a parkolási díjakról
szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 12/2008. (VI.5.)
önkormányzati rendelet.
Pilisszentkereszt, 2010. június 30.
Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester

Kihirdetve: 2010. július 1.
Baranyák Szilvia
jegyző

1. számú melléklet az önkormányzat 7/2010. (VII. 01.) rendeletéhez

Dobogókő területén lévő kijelölt fizető parkolók
1.
2.
3.
4.

Téry Ödön u. (1222/1. hrsz-n közút) végén lévő kiépített aszfaltozott parkoló.
Fény utca a Manrézáig
1224. hrsz.-n murvás parkoló
1220/2. hrsz-n kiépített zöld-beton burkolatú parkoló

2. sz. melléklet az önkormányzat 7/2010. (VII. 01.) rendeletéhez

PARKOLÁSI DÍJAK
Személygépkocsi:
Autóbusz:
Tehergépjármű:

200 Ft/óra
700 Ft/óra
800 Ft/óra

PÓTDÍJAK
Személygépkocsi:
a) a pótdíj megállapításának napját követő öt munkanapon belül történő megfizetés
esetén 1.200,- Ft + 200,- Ft parkolási díj
b) öt munkanapon túli, de tizenöt naptári napon belüli befizetés esetén 2.000,- Ft +
200 Ft parkolási díj
c) tizenöt naptári napon túli, de 30 naptári napon belüli befizetés esetén, 3.000,- Ft
+ 200 Ft parkolási díj
Busz és tehergépjármű pótdíj:
a) a pótdíj megállapításának napját követő öt munkanapon belül történő megfizetés
esetén 2.000,- Ft + 700 Ft parkolási díj
b) tizenöt naptári napon belüli befizetés esetén 4.000,- Ft + 700 Ft parkolási díj
c) tizenöt naptári napon túli, de 30 naptári napon belüli befizetés esetén 6.000,- Ft +
700 Ft parkolási díj

A parkolási díj őrzést vagy más szolgáltatást nem tartalmazz, az általános forgalmi adót
azonban tartalmazza.

3. sz. melléklet az önkormányzat 7/2010. (VII. 01.) rendeletéhez
A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG IDŐTARTAMA
Március 1-től október 31-ig: csütörtöktő-vasárnapig 9.00-20.00-ig
November 1-től február 28-ig:
szerdától-vasárnapig 9.00-18.00-ig
Egész évben pihenő és ünnepnapokon 9.00-18.00-ig.

