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Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete
a parkolásról

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében,
valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 42. § (10) és (11) bekezdésében
kapott felhatalmazások szerint a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja, hogy Vál község területén
(1) a gépjárművel való várakozást (a továbbiakban parkolást) szabályozza, rendszer-szerű
keretek közé terelje,
(2) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) által meghatározott építmények, illetőleg az önálló
rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt telken belüli gépjárműelhelyezés módját – a község beépítési és közlekedési sajátosságaira figyelemmel – az OTÉKban megengedett keretek között – eltérő módon szabályozza, és a szükséges járművek
elhelyezésének módját biztosítsa,
(3) meghatározza a település területén kialakításra kerülő védett övezetek területét,
használatának módját, szabályait a település beépítési és közlekedési sajátosságaira
figyelemmel,
(4) biztosítsa a település közhasználatú zöldfelületeinek védelmét a gépjárműparkolás okozta
rongálódással szemben.
2. § A rendelet hatálya kiterjed
(1) Vál község közigazgatási területén található belterületi helyi közutakra, továbbá a
közforgalom elől el nem zárt magánutakra, valamint terekre, parkokra és egyéb
közterületekre,
(2) valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára,
(3) Vál község közigazgatási határán belül minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre és személyegyesülésre, aki:
a) új épületet, építményt épít, létesít, vagy meglévő épületet bővít,
b) építési engedélyt igénylő, rendeltetésmód változással járó építmény-átalakítást
végez, vagy
c) olyan építési tevékenységgel nem járó rendeltetésmódosítást hajt végre, ami új
parkolóhelyek létesítését követeli meg,
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d) hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött kereskedelmi, termelő, vagy
szolgáltató tevékenységet végez,
e) olyan területhasználatot folytat, ami új parkolóhelyek létesítését követeli meg.
3. § E rendelet alkalmazásában:
a) parkoló: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
módon kijelölt olyan terület, melyet gépjárművek várakozási helye számára alakítottak
ki;
b) üzembentartó: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV.
törvény 2. § 9. pontja szerinti üzembentartó;
c) üzemképtelen jármű: a KRESZ 56. § (1) bekezdése szerinti műszaki hibás jármű,
vagy az a jármű, amelynek a hatósági jelzése hiányzik vagy engedélye lejárt;
d) védett övezet: a KRESZ 14. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott módon
kijelölt, és jelen rendelet 1. mellékletével megállapított olyan terület, ahová a behajtás,
továbbá ahol a várakozás feltételekhez kötött;
e) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, továbbá a közhasználatra átadott
magánutak, területek.
f) belterület: a Vál Község Önkormányzatának 12/2012. (V.24.) számú önkormányzati
rendelettel módosított 1/2006. (II.09.) számú önkormányzati alaprendeletének (a
továbbiakban HÉSZ) mellékletét képező SZ-1/1M, SZ-1/2M, SZ-1/3M Szabályozási
Terveken feltüntetett terület;
g) ingatlantulajdonos: az ingatlan Földhivatali nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosa,
illetve az ingatlan bérlője, használója, üzemeltetője, stb., az a természetes és jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és személyegyesülés, aki az
adott ingatlanon a jelen rendelet szempontjából releváns tevékenységet végzi;
h) zöldfelület: a közterület minden olyan Vál község Belterületén belül fekvő,
alapvetően nem közlekedési célra szolgáló része, melyet részben vagy egészben
növényzet fed, ide nem értve a szilárd burkolatú utat szegélyező padkát a vízelvezető
árokig, ennek hiányában 0,3 m-ig, illetve a szilárd burkolattal nem ellátott út
tengelyétől mért 2 m-en belül eső sávot,
i) érintett ingatlan: az az ingatlan, melyen a jelen rendelet szempontjából releváns
tevékenységet végezni kívánják, amellyel összefüggésben a parkolók kialakítása
szükségessé válik.
4. § A KRESZ, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv.(továbbiakban: Étv.) rendelkezéseit, az OTÉK, a HÉSZ előírásait az e
rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.
5. § Közterületen üzemképtelen jármű nem tárolható.
6. § A település zöldfelületein közlekedni, parkolni, a felületekre ráhajtani tilos, kivéve,
a) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel
jogszerűen felszerelt jármű,
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b) a KRESZ 50. §-ban meghatározott, figyelmeztető jelzéssel felszerelt és azt
jogszerűen használó jármű.
c) Vál község közigazgatási területén sürgősségi ügyeleti ellátást végző, „orvosi
ügyelet” jelzéssel ellátott gépjárművel,
d) a Vál község Jegyzőjének és Polgármesterének együttes egyetértésével kiadott
külön engedéllyel rendelkező személy által vezetett, vagy külön engedéllyel
rendelkező személyt szállító gépjárművel, amennyiben az településüzemeltetési
feladatkörben jár el, és jogosultságát a gépjármű szélvédője mögé, jól látható helyen
elhelyezett engedéllyel jelzi,
e) valamint az ingatlanok kizárólagos megközelítését biztosító bejárót,
f) és a jogszerűen kiépített parkolót.
II. FEJEZET
Az ingatlanok, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához
előírt számú személygépjárművek elhelyezése, a parkolók kialakítása
7. § (1) A 2. § (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott tevékenységek végzése esetén a
HÉSZ-ben, ennek hiányában az OTÉK 42. §-ában és az OTÉK 4. mellékletében
maghatározott számú gépjármű várakozó helyeket elsődlegesen az érintett ingatlan területén
belül kell elhelyezni.
(2) Az OTÉK 42. § (10) bekezdés d) pontja és (11) bekezdése csak jelen rendelet előírásai
szerint és akkor alkalmazható, ha előzetesen ehhez az Önkormányzat és a közút kezelője
hozzájárult.
Az érintett ingatlanon kívüli parkolóhely-létesítési kötelezettség
8. § (1) A 9. § (1)-(2) pontjában felsorolt esetekben az épület rendeltetésének, meglévő épület
rendeltetése megváltoztatásának, illetőleg bővítésnek megfelelően számított parkolóhelyek
számának egésze, vagy annak egy része az érintett telken kívül is biztosítható a község
közigazgatási területén, a 7-8. §-ok figyelembe vételével. Az ily módon engedménnyel
érintett ingatlan tulajdonosát telken kívüli parkolóhely-létesítési kötelezettség terheli.
(2) Az érintett ingatlanon kívüli parkolóhely elhelyezéséhez az Önkormányzat és a közút
kezelőjének hozzájárulását kell kérni. A hozzájárulás kérelemben meg kell jelölni:
a) az érintett ingatlanon elhelyezendő, a HÉSZ-ben, ennek hiányában az OTÉK 42. §ában és az OTÉK 4. mellékletében maghatározott parkoló számot, (parkolási-mérleg
számítás)
b) az érintett ingatlanon kívüli parkolóhely létesítés okát,
c) az érintett ingatlanon kívül elhelyezni szándékozott parkoló számot,
d) az érintett ingatlanon kívüli parkolóhely létesítés tervezett módját.
(3) Az Önkormányzat a kérelmet jelen rendelet előírásai figyelembevételével elbírálja és az
ingatlanon kívüli parkolóhely létesítéshez – 7-13. §-ban meghatározott feltételek szabásával –
hozzájárul, vagy a hozzájárulását megtagadja.
(4) A telken kívüli parkolóhely-létesítési kötelezettséget:
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a) 200 m-en belül más telken meglévő vagy létesülő parkolóban, illetőleg
b) 200 m-en belül más telken meglévő vagy létesülő, az épület rendeltetése szerint
meghatározott parkoló számon felüli többletparkoló-férőhely igénybevételével,
c) 200 m-en belül meglévő vagy létesülő közterületi parkolóban,
d) 200 m-en belül meglévő vagy létesülő közterületi mélygarázsban, lehet teljesíteni,
a 7-13. §-ban meghatározott feltételekkel.
(5) A 2. § (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott tevékenységek végzésének hatósági
engedélyeztetése esetén az ingatlantulajdonos az érintett ingatlantól eltérő ingatlanon
parkolóhely létesítési kötelezettségének megvalósítási módjáról köteles a hatósági
engedélyezési eljárás során nyilatkozni, az Önkormányzat hozzájárulását az érintett
ingatlanon kívüli parkolóhely elhelyezéséhez a hatósági eljárásban csatolni, továbbá a
használatbavételi engedély megkérésével, illetve használatbavételi eljárás hiányában a
tevékenysége végzésének megkezdésével egyidejűleg a teljesítést igazolni.
(6) Amennyiben a 2. § (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott tevékenységek végzése
esetén az ingatlantulajdonost az érintett ingatlantól eltérő ingatlanon parkolóhely létesítési
kötelezettség terheli és ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 2. § (3) bekezdés a)-e)
pontjában meghatározott tevékenységek végzésének hatósági engedélyeztetése során a
hatósági engedély (építési-, használatbavételi-, üzemeltetési-, telepengedély, stb.) nem adható
ki, illetve bejelentés esetén a nyilvántartásba vételt meg kell tagadni, a tevékenység végzését
meg kell tiltani.
(7) Az engedményt igénybe vevő építményre használatbavételi engedély csak akkor adható,
hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött termelő, vagy szolgáltató tevékenységek
esetén engedély, csak akkor adható ki, nyilvántartásba a tevékenység csak akkor vehető, ha a
más telken figyelembe venni kívánt parkolóhelyek rendelkezésre állnak, a parkolóház,
mélygarázs, vagy felszíni parkoló létesítése befejeződött, használatbavételi engedély kiadása
megtörtént.
9. § A szükséges parkolóhelyek teljes mennyiségének telken belül történő biztosításától
kizárólag az alábbi esetekben lehet eltekintetni:
(1) új épület létesítésénél, ha
a) a gépkocsival a telekre való be- és kihajtás forgalomtechnikai okokból nem
engedélyezhető, vagy
b) a telek megközelítése kizárólag meglévő gyalogos utca, vagy tervezett gyalogos
utca felől lenne lehetséges, vagy
c) a telken értékvédelem alatt lévő épület áll és az a parkolók teljes körű kialakítását
nem teszi lehetővé, vagy
d) a telken meglévő értékes növényzet (pl.: védett fa) miatt az épületen kívüli parkoló,
vagy mélygarázs építése jelentős növénykárral járna, vagy
e) a telek geometriai méretei (keskeny telekszélesség vagy kis telekmélység) a telken
belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé.
(2) jelen rendelet hatálybalépése előtt már meglévő épület bővítésénél, illetve rendeltetésének
megváltozásánál, új hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött termelő, vagy szolgáltató
tevékenység végzésénél, ha
a) a telekre való behajtást és a parkolást a meglévő épület átalakításával nem lehet
műszakilag biztosítani, vagy aránytalanul nagy költséggel járna, vagy
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b) a gépkocsival a telekre való be- és kihajtás forgalomtechnikai okokból nem
engedélyezhető, vagy
c) a telek megközelítése kizárólag meglévő gyalogos utca, vagy tervezett gyalogos
utca felől lenne lehetséges, vagy
d) a telken értékvédelem alatt lévő épület áll és az a parkolók teljes körű kialakítását
nem teszi lehetővé, vagy
e) a telken meglévő értékes növényzet (pl.: védett fa) miatt az épületen kívüli parkoló,
vagy mélygarázs építése jelentős növénykárral járna, vagy
f) a telek geometriai méretei (keskeny telekszélesség vagy kis telekmélység) a telken
belüli parkolást műszakilag nem teszik lehetővé.
Az érintett ingatlanon kívüli parkolóhely-létesítés módjainak előírásai
10. § (1) Amennyiben az érintett ingatlanon kívüli parkolóhelyet a 8. § (4) bekezdés a)-b)
pontjainak figyelembe vételével más ingatlanon belül kialakított parkolóhely felhasználásával
kívánják biztosítani, akkor az érintett ingatlan tulajdonosának a más ingatlanon belül
kialakított parkolóhely tulajdonosával hosszú távú, legalább 20 évre szóló szerződést kell
kötni a parkolóhely kizárólagos használatára. A szerződésben garantálni kell, hogy a más
ingatlanon belül kialakított parkolóhelyek az érintett ingatlan használatának időszakával
összhangban folyamatosan biztosítottak legyenek.
(2) A más ingatlanon belül kialakított parkolóhely biztosításának kötelezettségét – az érintett
ingatlan tulajdonosának a más ingatlanon belül kialakított parkolóhely tulajdonosának erről
szóló egymás közti szerződése alapján – a telekkönyvi nyilvántartásba be kell jegyezni.
(3) Bármely ingatlan parkolóhelyének biztosítására csak olyan parkolóhelyek vehetők
figyelembe, melyeket más ingatlan parkolóhelyének biztosítására még nem vettek figyelembe.
Egy parkolóhelyet csak egy ingatlannal kapcsolatban lehet elszámolni, figyelembe véve a
parkolóhely tényleges helyének helyet biztosító ingatlanon végzett tevékenységet is.
(4) A 10. §-ban meghatározott módon létesített, érintett ingatlanon kívüli parkolóhely
engedményezéséhez, a hozzájáruláshoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki
átutalással a 2. mellékletben meghatározott összegű parkoló építési hozzájárulást kell Vál
Község Önkormányzata 10700440-68885711-51100005 számú pénzforgalmi számlájára
befizetni.
11.§ (1) Amennyiben az érintett ingatlanon kívüli parkolóhelyet a 8. § (4) bekezdés c)-d)
pontjainak figyelembe vételével a közterületen, az érintett ingatlan tulajdonosa által újonnan
kiépíttetni tervezett parkolóhely felhasználásával kívánják biztosítani, úgy azt az érintett
ingatlan tulajdonosának és a közterület tulajdonosának erről szóló egymás közti szerződése
alapján, az érintett ingatlan tulajdonosának költségére kell kialakítani a 13. §-ban
meghatározott követelmények figyelembe vételével.
(2) A 11. §-ban meghatározott módon létesített, érintett ingatlanon kívüli parkolóhely
engedményezéséhez, a hozzájáruláshoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki
átutalással a 2. mellékletben meghatározott összegű parkoló építési hozzájárulást kell Vál
Község Önkormányzata 10700440-68885711-51100005 számú pénzforgalmi számlájára
befizetni.
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12. § (1) Amennyiben az érintett ingatlanon kívüli parkolóhelyet a 8. § (4) bekezdés c)-d)
pontjainak figyelembe vételével a közterületen, már meglévő parkolóhely felhasználásával
kívánják biztosítani, akkor a már kialakított közterületi parkoló csak akkor vehető figyelembe,
ha az érintett közterületi parkolóról olyan parkolásfelvétel készül (legalább egy héten
keresztül, heti 3 alkalommal a reggeli, napközbeni és az eseti mértékadó időszakokban), mely
alapján a parkolási igények különidejűsége megbízhatóan igazolható. A parkolásfelvételt az
engedélyt kérő saját költségére köteles elkészíttetni, és annak eredményét hiteles módon
dokumentálni.
(2) A különidejűség csak akkor vehető figyelembe, ha a már kialakított parkolóban az érintett
ingatlan használatának időszakában (napközbeni vagy esti) a kihasználatlan parkolóhelyek
száma legalább 20%-kal meghaladja az érintett ingatlannal kapcsolatban megfelelően
számított parkolóhelyek számának szükséges mértékét.
(3) A 12. §-ban meghatározott módon létesített, érintett ingatlanon kívüli parkolóhely
engedményezéséhez, a hozzájáruláshoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki
átutalással a 2. mellékletben meghatározott összegű parkoló építési hozzájárulást kell Vál
Község Önkormányzata 10700440-68885711-51100005 számú pénzforgalmi számlájára
befizetni.
Közterületi parkolók kialakításának általános műszaki előírásai
13. § (1) Parkolót kiépíteni, átalakítani, bővíteni csak a közút kezelőjének és a közterület
tulajdonosának hozzájárulásával lehet.
(2) A parkolót szilárd burkolattal kell ellátni és a KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott jelzést kell kihelyezni.
(3) A nagy befogadóképességű parkolókban 4 parkolóhelyenként környezettűrő, nagy
lombkoronát növelő fa telepítendő.
(4) A parkoló kialakítása során a meglévő fákra figyelemmel kell lenni, azokat lehetőleg meg
kell őrizni.
A zöldfelületekben meglévő, spontán módon kialakult parkolók külön előírásai
14. § A település zöldfelületeiben, a jelen rendelet hatályba lépésekor már kialakult, meglévő
gépjármű várakozó helyek, parkolók, az alábbi feltételekkel maradhatnak fenn:
(1) Közigazgatási, oktatási, egészségügyi rendeltetésű létesítmény kialakult parkolója a
KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jelzés kihelyezése mellett
fennmaradhat, de törekedni kell a parkoló szilárd burkolattal való ellátására, valamint
biztosítani kell, hogy a parkolóból kő- és sárfelhordás a közútra ne történjen.
(2) a) Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátási rendeltetésű létesítmény kialakult parkolója a
KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jelzés kihelyezése mellett abban az
esetben maradhat fenn, ha a szükséges várakozóhely-szám az ingatlan területén műszaki,
beépítettségi, okokból nem, vagy csak aránytalan mértékű anyagi ráfordítással lenne
megvalósítható, az ingatlan 50 m-es körzetében szabályosan kialakított szilárd burkolattal
ellátott, megfelelő kapacitású parkoló nem található, valamint az ingatlantulajdonos 2017.
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május 31-ig kérelemmel fordul az Önkormányzathoz a parkoló fennmaradásához. A kérelmet
az Önkormányzat a 9. § (2) bekezdésben meghatározott okokra figyelemmel bírálja el.
b) Amennyiben a kérelem pozitív elbírálásban részesül, az ingatlantulajdonosnak a parkolót
2018. május 31-ig a 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a 13. § foglaltak figyelembe
vételével kell kialakítani.
c) Amennyiben a kérelem negatív elbírálásban részesül, vagy a hozzájárulásban foglaltaknak
az ingatlantulajdonos a megadott határidőig nem tesz eleget, akkor a parkolót meg kell
szüntetni.
d) Amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges, megfelelő parkolószám nem áll
rendelkezésre, az ingatlantulajdonos 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott hatósági
engedélyét vissza kell vonni.
e) A (2) bekezdés szerint kialakított érintett ingatlanon kívüli közterületi parkolóhely
engedményezéséhez nem kell parkoló építési hozzájárulást fizetni.
(3) Lakó rendeltetésű létesítmény kialakult közterületi parkolója nem maradhat fenn, azt meg
kell szüntetni.
III. FEJEZET
Védett övezetek
15. § (1) A védett övezetekbe – a 16. §-ban, meghatározott kivételekkel – kizárólag a jelen
szakaszban foglaltak szerint lehet behajtani, illetve behajtani és ott várakozni.
(2) Védett övezetbe behajtani behajtási engedéllyel lehet.
(3) Védett övezetbe behajtani és ott várakozni eseti behajtási engedéllyel lehet.
16. § (1) A védett övezetekbe behajtási engedély nélkül behajthat
a) a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott jármű,
b) a közforgalmú közlekedés keretében végzett, menetrendszerinti, helyi
személyszállító autóbusz és az ezek közlekedtetéséhez szükséges kiszolgáló jármű, de
a munka végeztével a védett övezetet haladéktalanul el kell hagyni.
(2) A védett övezetekbe behajtási engedély nélkül behajthat és ott időtartam korlátozás nélkül
várakozhat
a) a KRESZ 14. § (13) bekezdésében meghatározott, a mozgáskorlátozott személy
(illetőleg az őt szállító személy) járműve, amennyiben úti célja a védett övezet
területén van vagy csak a védett övezeten keresztül közelíthető meg, ha a mozgásában
korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első
szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság
ellenőrzése céljából teljes egészében látható;
b) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel
jogszerűen felszerelt jármű,
c) a KRESZ 50. §-ban meghatározott, figyelmeztető jelzéssel felszerelt és azt
jogszerűen használó jármű.
17. § (1) Behajtási engedély – kérelemre – az általa megjelölt gépjárművekre annak az
ingatlantulajdonosnak adható, akinek
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a) állandó lakóhelye a védett övezet területéről kizárólagosan megközelíthető
ingatlanon van, vagy
b) gazdasági tevékenységet végez és a védett övezet területéről kizárólagosan
megközelíthető ingatlanon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkezik, vagy
c) a védett övezet területéről kizárólagosan megközelíthető ingatlan tulajdonjogával
rendelkezik.
(2) A behajtási engedély az engedélyben megjelölt a védett övezet területéről kizárólagosan
megközelíthető ingatlan megközelítésére és elhagyására jogosít.
(3) Behajtási engedély ingatlanonként maximum 3 db gépjárműre adható.
(4) A kiadott behajtási engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.
(5) Amennyiben a behajtási engedéllyel rendelkező járművet a tulajdonosa az engedély
érvényessége alatt elidegeníti, a behajtási engedélyt vissza kell szolgáltatni.
(6) A behajtási engedély kiváltásáért a 1. függelék I. rész B. pontjában megjelölt kiváltási
díjat kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Vál Község Önkormányzata
10700440-68885711-51100005 számú pénzforgalmi számlájára befizetni.
18. § (1) Eseti behajtási engedély – kérelemre – az általa megjelölt gépjárműre annak adható
akinek úti célja a védett övezetben van.
(2) Az eseti behajtási engedély – az engedélyben megjelölt érvényessége alatt – az
engedélyben megjelölt a védett övezetbe való behajtásra és ott a KRESZ szabályai szerinti
várakozásra jogosít.
(3) Az eseti behajtási engedély kiváltásáért a 1.függelék II. rész B. pontjában megjelölt
kiváltási díjat kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Vál Község
Önkormányzata 10700440-68885711-51100005 számú pénzforgalmi számlájára befizetni..
IV. FEJEZET
Szabálysértési rendelkezések
19. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdése alapján,
közösségellenes magatartást tanúsít – így vele szemben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94/A
§-ban foglalt közigazgatási bírság kiszabásának van helye – az, aki:
a) közterületen üzemképtelen járművet tárol, [5. §]
b) a település zöldfelületein közlekedik, parkol, a felületekre ráhajt, [6. §]
c) védett övezetbe engedély nélkül behajt, ott várakozik. [15. §]
(2) Aki az (1) bekezdésben foglalt közösségellenes magatartást tanúsít, vele szemben százezer
forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(3) Aki helyszíni intézkedés alkalmával Az (1) bekezdésben foglalt közösségellenes
magatartást teljes mértékben elismeri, vele szemben harmincezer forintig terjedő helyszíni
bírság kiszabásának van helye.
20. § (1) A jelen rendelet szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a Ket.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(2) A jelen rendelet szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság kiszabására a
Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Jegyző jogosult.
(3) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal erre feljogosított közterület
felügyelői végzettséggel rendelkező dolgozója jogosult.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető
személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó
felhívására igazolja.
21. § (1) A jelen rendelet szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az
elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a határozathoz mellékelt
készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Vál Község Önkormányzata 1070044068885711-51100005 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
(2) A jelen rendelet szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság
kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással
Vál Község Önkormányzata 10700440-68885711-51100005 számú pénzforgalmi számlájára
befizetni.
V. FEJEZET
Záró rendelkezések
22. § Ez a rendelet 2017. január hó 01. napján lép hatályba.

Vál, 2016. november 24.

Bechtold Tamás

dr. Balogh Lóránd

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. november 24.

dr. Balogh Lóránd
jegyző
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1. melléklet
a 15/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelethez
Védett övezetek
1. A Vál, Szent István tér (139. hrsz.) 9-21. előtti szakasza. (u.n. „Sárköz”)
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2. melléklet
a 15/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelethez
Parkoló építési hozzájárulás díja érintett ingatlanon kívüli parkolóhely
engedményezéséhez

Ingatlanon kívüli parkolóhely elhelyezés
módja

Parkoló építési hozzájárulás díja
(Ft / parkolóhely)

Más ingatlanon belül kialakított parkolóhely
felhasználásával

100.000 Ft

Közterületen, az érintett ingatlan tulajdonosa
által újonnan kiépíttetni tervezett parkolóhely
felhasználásával

100.000 Ft

Közterületen, már meglévő parkolóhely
felhasználásával

500.000 Ft
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1. függelék
a 15/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelethez
I. RÉSZ
A.

B.

Behajtási engedély minta

Behajtási engedély kiváltásáért fizetendő díj

Behajtási engedély kiváltásáért fizetendő
díj (Ft / darab)

díjmentes
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II. RÉSZ
A.

B.

Eseti behajtási engedély minta

Eseti behajtási engedély kiváltásáért fizetendő díj

Eseti behajtási engedély kiváltásáért
fizetendő díj (Ft / darab)

díjmentes

