Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának
9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Lakitelek közigazgatási területén a helyi közutakon, Lakitelek
Önkormányzata tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken,
parkokban, egyéb közterületeken kialakított díjfizetési kötelezettséggel érintett várakozási
területekre terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a
szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az
európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai
területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a
leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói
iroda, az egyéni cég, az egyéni vállalkozó, továbbá az állam, a helyi önkormányzat, a
költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.
2. kizárólag kommunális célra használt gépjármű: olyan jármű, amely – műszaki
felépítésénél fogva – csak halottszállításra, úttisztításra (közterületek tisztán tartása,
locsolása, valamint közutak, hó- és síkosságmentesítésre, só- és homokszórása), a
lakosság vízellátására, hulladékszállításra, a villamos- és gázenergia-, távfűtés-,
melegvíz-, ivóvíz-, szennyvízhálózatok hibabemérésére, -elhárítására használható.
3. várakozási terület: a Kkt. 47. § -sa) alpontjában meghatározottak.
4. várakozóhely: a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 8. § (1)
bekezdésében meghatározott módon kijelölt, díjfizetési kötelezettség alá tartozó
várakozási terület.
II. A díjfizetési kötelezettség alá tartozó területekre vonatkozó rendelkezések
3. §
(1) A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeket a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(2) A várakozóhelyek üzemeltetése jegykiadó automatával, átalánydíjas bérlettel, kézi
díjszedéssel és mobiltelefonos díjfizetési rendszer használatával történik. Az üzemeltetés
módját a várakozóhelyen táblával, a mobiltelefonos díjfizetési lehetőséget a parkoló
automaták felületein vagy azokra szerelt kiegészítő táblákon a díjövezet hívószámának és
kódjának feltüntetésével kell jelezni.

4. §
(1) Várakozóhely csak szilárd burkolatú, salakkal terített, vagy por- és sármentes területen
jelölhető ki.
(2) A várakozóhelyen személygépkocsi és vontatmánya, motorkerékpár, segéd
motorkerékpár, lakóautó, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és
pótkocsi várakozhat.
(3) Idegenforgalmi autóbusz az Erdősor utca elején, illetve a Tősfürdő – Fürdőfaház
közötti névtelen utcában kialakított buszparkolóban, az ott meghatározott díj megfizetése
ellenében várakozhat.
Üzemelési idő
5. §
A várakozóhelyek üzemelési időszaka: június 1-től augusztus 30-ig, időtartama: szombaton
és vasárnap 08 órától 18 óráig.
Fizetendő díjak
6. §
(1) A rendelet 1. mellékletében kijelölt várakozási területek igénybevételéért díjat kell
fizetni. A minimális várakozási idő 1 óra.
(2) Az egy órára vonatkozó várakozási díj
a.) Személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- 140 Ft
vagy négykerekű segédmotoros kerékpár (a továbbiakban: személygépjármű)
várakozása esetén
b.) Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és 280 Ft
pótkocsi várakozása esetén

III. Kedvezmények
7. §
A várakozási díj – a tárgyidőszakra – bérlet váltásával átalánydíj formájában is fizethető
havi (átlagosan négy hétvége), vagy teljes (átlagosan 13 hétvége) üzemelési időszakra
vonatkozóan az alábbiak szerint:
a.)
a
várakozóhely
mellett
székhellyel,
telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet,
valamint a vele munkavégzésre
irányuló
jogviszonyban
álló

személygépjárműhöz a 5.000 Ft/üzemelési időszak
rendszám megjelölése
nélkül
a
székhely, 2.000 Ft/hó
telephely
melletti
várakozóhelyekre

természetes személy az általa autóbuszra, vontatóra, 10.000 Ft/üzemelési időszak
üzemeltetett
tehergépkocsira, lassú
3.500 ft/hó
járműre és pótkocsira

b.) az a) pontban nem érintett személygépjárműre
egyéb gépjármű üzembentartója valamennyi
az általa üzemeltetett
várakozóhelyre

8000 Ft/üzemelési időszak
3.000 Ft/hó.

autóbuszra, vontatóra, 15.000 Ft/üzemelési időszak
tehergépkocsira, lassú
5.000 Ft/hó
járműre és pótkocsira

Díjmentességek
8. §
(1) Díjmentességet élveznek a várakozóhelyen külön igazolvány kiállítása nélkül:
a.) a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,
b.) a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és a Kecskeméti Rendőrkapitányság
üzemeltetésében álló személygépjármű,
c.) a Lakiteleken működő valamennyi polgárőrség üzemeltetésében, vagy tulajdonában
lévő gépjármű.
d.) kizárólag kommunális célra használt gépjármű – a várakozóhelyet vagy közvetlen
közelét érintő közterületi hibaelhárítás esetén – a munkavégzés idejére,
e.) a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személy az igazolványban megjelölt
gépjárműre, az igazolvány szélvédő alatti, kívülről is jól látható módon történő elhelyezése
esetén.
(2) Díjmentességet élveznek – az ezt tanúsító, rendszámra szóló igazolvány szélvédő
alatti, kívülről is jól látható módon történő elhelyezése esetén – valamennyi várakozóhelyen:
a) Lakitelek önkormányzati képviselőjének, önkormányzati tisztségviselőjének, Lakitelek
jegyzőjének, aljegyzőjének, Lakitelek közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező országgyűlési képviselőnek a személygépjárműve,
b) Lakitelek Polgármesteri Hivatala, valamint Lakitelek Önkormányzatának intézményei,
gazdasági társaságai személygépjárművei,
c) a Lakitelek területén működő háziorvos és házi gyermekorvos, állatorvos gépjárműve,

IV. Vegyes rendelkezések
9. §

(1) A díjfizetés szempontjából a várakozási időt a parkolás megkezdésétől kell számítani, és
minden megkezdett minimális várakozási idő után a díjat előre kell megfizetni. A minimális
várakozási óránként növelhető.
(2) A várakozási díjat a kézi beszedésű parkolójegy megváltásával kell megfizetni.
(3) Az egyik várakozási területen váltott jegy valamennyi várakozási területre a lejárati időn
belül érvényes.
10. §
(1) Az e rendeletben meghatározott bérlet, illetve igazolvány mintáját a rendelet 2. sz.
melléklete tartalmazza.
(2) Az átalánydíjas bérletet, a díjmentességet tanúsító igazolványt az üzemeltető adja ki. A
megváltott bérlet a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig visszaváltható.
(3) A 8. § (2) bekezdésében meghatározott igazolvány illetve, a 7. § szerinti átalánydíjas
bérlet megrongálódás vagy rendszámváltozás miatti cseréjéért, a rendszámra szóló bérlet
elvesztése miatti pótlásáért költségtérítést kell fizetni, melynek összege a személygépkocsira
vonatkozó 1 órai várakozási díjnak a 15-szöröse. A költségtérítés összege a tárgyévre
vonatkozik, melyet a tárgyidőszakra arányosan kell megállapítani.
(4) A megváltott jegyet, bérletet és a díjmentességet tanúsító igazolványt a gépjárműben az
első szélvédő alatt – kívülről is jól láthatóan – kell elhelyezni, és azt az ellenőrzésre jogosult
parkoló-felügyelő, közterület-felügyelő, díjbeszedő kérésére fel kell mutatni. A megváltott
jegy, bérlet, díjmentességet tanúsító igazolvány előírásszerű elhelyezésének az elmaradása
díjfizetés nélküli várakozásnak minősül.
(5) Aki a kedvezményes bérletet, díjmentes igazolványt másnak jogosulatlan használatra
átengedi, a kedvezmény, illetve a díjmentesség megvonásával egyidejűleg – 3 évi
időtartamra – elveszíti jogosultságát a kedvezményes bérlet, vagy a díjmentes igazolvány
kiváltására.
V. Pótdíjak
11. §
(1) Ha a jármű várakozóhelyen díjfizetés nélkül várakozik a Kkt. 15/C. § (1) bekezdése
szerinti pótdíjat kell fizetni.
(2) A kiszabott pótdíj a kiszabásától számított 10 napon belül benyújtott kérelem alapján
törölhető, ha:
a) a pótdíj kiszabását megelőző két éven belül a kérelmezővel szemben a várakozásra
vonatkozó szabályok megszegése miatt pótdíjat nem szabtak ki, vagy
b) a kérelmező érvényes parkolójegy becsatolásával igazolja, hogy a várakozási díjat
megfizette és az előírásszerűen kihelyezett parkolójegy rajta kívülálló okokból nem volt
látható vagy pénzváltás miatt legfeljebb 5 perc késedelemmel váltotta meg a jegyét, vagy
c) a kérelmező mozgáskorlátozott igazolvánnyal, parkolási bérlettel, díjmentességet igazoló
kártyával rendelkezik és azt egy éven belül legfeljebb második alkalommal nem helyezte ki.
Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Lakitelek Önkormányzatának a fizető-várakozóhelyekről szóló
12/2001. (III. 21.) önkormányzati rendelete.
Lakitelek, 2010. június 23.

Varga Sándor sk.
polgármester

Dr. Orbán Csaba sk.
jegyző

