
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2016. (III. 24.) rendelete   

a fizető várakozóhely kijelöléséről és használatának szabályairól  

 

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2018. július 26. ) 

 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában és a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. §. (1) és 48. § (5) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1) A rendelet célja, hogy biztosítsa Felsőtárkány közigazgatási területén belül az alkalmi 

rendezvények idején a szükséges számú gépjármű várakozóhelyet (parkolót). 

(2) Az idegenforgalom szempontjából jelentőséggel bíró „Felsőtárkányi tó” környezetében 

lévő építmények, területek és közutak rendeltetésszerű használatát a tömegeket vonzó 

alkalmi rendezvények idején a várakozó gépjárművek ne akadályozzák.  

 

2. § 

 

(1) A rendelet területi hatálya Felsőtárkány község közigazgatási területén kiterjed az 

Önkormányzat tulajdonában lévő területen létesített, parkoltatás céljából e rendeletben 

kijelölt Egeres-völgyi fizető várakozóhelyre.  

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybevevő 

valamennyi közúti jármű tulajdonosára és üzemben tartójára. 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 

a) megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt megkülönböztetett 

gépjárműre. 

b) figyelmeztető jelzést (sárga villogó) használó közszolgáltató, valamint út-vagy közmű 

építésére, fenntartására, illetőleg tisztítására szolgáló gépjárműre. 

c) sürgősségi ügyeleti ellátást végző, orvosi ügyelet jelzéssel ellátott gépjárműre, 

d) segéd-motorkerékpárra és kerékpárra, 

e) mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az őket szállító járművekre a 218/2003. 

(XII. 11.) Kormányrendelet alapján kiállított, érvényes parkolási igazolvány jogos és 

szabályos használata esetén. 

 

3. § 

 

(1) A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a jármű üzembentartója felel, a behajtásuk során 

a gépjármű vezetőjének személye nem releváns. 



(2) Üzembentartó e rendelet alkalmazásában a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett 

tulajdonos, vagy üzembentartó. 

 

Fizető várakozóhelyek üzemeltetése 

4. § 

 

(1) A parkolót Felsőtárkány Község Önkormányzata üzemelteti. 

(2) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki. 

(3) A fizető várakozóhelyek területén a gépjárművekben harmadik személy által okozott 

károkért az Önkormányzat, mint üzemeltető nem vonható felelősségre. 

(4) A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról az üzemeltető kiegészítő 

táblán ad tájékoztatást, amelyen az alábbi információkat kell közölni. 

a) a várakozók díjfizetési kötelezettségét, 

b) a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát, 

c) a várakozási díj és a pótdíj összegét jármű fajtánként, 

d) a nem őrzött parkolóra történő utalást, 

e) az üzemeltető nevét, címét, telefonszámát, nyitva-tartását. 

 

Díjfizetés 

5. § 

 

(1) A kijelölt parkolóban a díjköteles várakozási/ parkolási idő kizárólag a tömegeket vonzó 

alkalmi rendezvények idejére korlátozódik. 

(2) Üzemeltetési időn kívül a parkolóban nem kell várakozási díjat fizetni. 

(3) A parkolásért fizetendő alapdíjak, pótdíjak mértékét a Képviselő-testület állapítja meg, 

jelen rendelet 1. számú melléklete szerint. 

(4) A parkolásra kijelölt területen térítésmentesen parkolóhely igénybevételére jogosult az 

a magánszemély, akinek lakóhelye, tartózkodási helye Felsőtárkány község 

közigazgatási területén van és ezt lakcímkártyájának felmutatásával igazolja.    

(5) A fizető parkolóhelyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében a 

KRESZ és jelen rendelet szabályai szerint lehet.  

(6) A parkoló az üzemeltetési idő alatt a helyszínen az üzemeltetőnél váltott jeggyel 

használható.   

(7) A parkolójegyet a kívánt parkolási időtartamnak megfelelő névértékben előre kell 

megváltani. 

(8) A megváltott jegyet, a kedvezményes parkolási engedélyt a gépjárműben az első 

szélvédő mögött, kívülről jól látható módon kell elhelyezni, hogy annak 

érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson.  

(9) A parkolási díj megfizetése alól a gépjárműben, vagy annak közelében történő 

várakozás nem mentesít. 

(10) Felsőtárkány Község Önkormányzatának kiemelt rendezvény helyére és idejére 

meghívott vendégek szállítását végző járművek díjmentes parkolását a Polgármester 

engedélyezheti. 



(11) A használó a parkolási időtartam meghosszabbítása érdekében új parkolójegy 

váltásáról, és a jegy szabályszerű kihelyezéséről az előzőleg már megváltott parkolójegy 

lejártát megelőzően úgy köteles biztosítani, hogy a megváltott parkolójegyeken 

feltüntetett időtartamok a parkolás céljára igénybevett teljes időtartamot folyamatosan, 

megszakítás nélkül lefedjék. 

(12) A használó nem tarthat igényt az üzemeltetővel szemben az általa megfizetett, d 

igénybe nem vett parkolási idővel arányos parkolási díjra.  

 

Pótdíj 

6. § 

 

(1) Aki szabálytalanul parkol, parkoló szelvény nélkül, vagy érvénytelen, illetve lejárt 

szelvénnyel parkol, vagy szelvényét nem ellenőrizhető és nem előírás szerinti módon 

helyezi el a járműben a várakozási díjon felül pótdíjat köteles fizetni.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan parkoló használat esetén a szabálytalanságot 

megállapító parkoló őr köteles az írásos pótdíjfizetési felszólítást és csekket jól látható 

helyen elhelyezni. 

(3) A fizetendő pótdíj befizetése csekken, illetve banki átutalással történhet, a parkoló őr a 

pótdíjat nem veheti át.  

(4) A pótdíj összegét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(5) Az önkéntes teljesítés elmaradását követően a gépjármű tulajdonosának, vagy üzemben 

tartójának küldött írásbeli fizetési felszólítás a pótdíjfizetési kötelezettségen túl, 

tartalmazza a járulékos költségek megfizetésének kötelezettségét is (adatkérés, 

postaköltség). 

 

Záró rendelkezés 

7. §1 

E rendelet 2018. július 27. napján lép hatályba. 

 

Felsőtárkány, 2016. március 23. 

 

 

dr. Juhász Attila Simon      Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

polgármester       jegyző 

Záradék:  

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2017. július 26.   

         Hegyiné Kertész Zsuzsanna  

          jegyző 

 
1 Módosította a 9/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. július 27. napjától. 

 



1. számú melléklet a 4/2016. (III.24.) számú rendelethez 

A parkolásért fizetendő alapdíjak, pótdíjak mértéke 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 

 

Alapdíjak: 

 Parkoló 

helye, 

megnevezése 

Üzemeltetési 

idő 

Személygépkocsi; 

három, vagy 

négykerekű 

motorkerékpár; 

három, vagy 

négykerekű 

segédmotoros 

kerékpár 

Autóbusz; 

tehergépjármű 

Jármű-

szerelvény, 

lakókocsi 

1. Felsőtárkány, 

Egeres völgy 

alkalmi 100,- Ft/óra 

500,- Ft/nap 

200,- Ft/óra 

1000,- Ft/nap 

150,- Ft/óra 

750,- Ft/nap 

 

 

Pótdíjak: 

 Parkoló 

helye, 

megnevezése 

Személygépkocsi; 

három, vagy 

négykerekű 

motorkerékpár; három, 

vagy négykerekű 

segédmotoros kerékpár 

Autóbusz; 

tehergépjármű 

Jármű-szerelvény, 

lakókocsi 

15 napon 

belüli 

15 

napon 

túli 

15 napon 

belüli 

15 napon 

túli 

15 

napon 

belüli 

15 napon 

túli 

1. Felsőtárkány, 

Egeres völgy 

1.500,- Ft 3.000,- 

Ft 

3.000,- 

Ft 

6.000,- Ft 2.000,- 

Ft 

4.000,- 

Ft 

 


