Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Bogács Község fizető parkolási szabályairól
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 15/A § (1) és a 48.§ (5) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Bogács Község közigazgatási területén az 1.
mellékleten felsorolt „Várakozóhely” táblával és az alatta elhelyezett fizetésre utaló
kiegészítő táblával megjelölt parkoló helyekre.
(2) A rendelet hatálya a (3) bekezdés kivételével valamennyi közúti járműre és az
üzembentartójára terjed ki.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a.) megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárműre
b.) figyelmeztető jelzést használó közszolgáltató, valamint út és közmű építésére,
fenntartására, illetőleg tisztítására szolgáló gépjárműre,
c.) orvosi ügyelet gépjárművére,
d.) segédmotoros kerékpárra.
e.) kerékpár
(4) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.
(5) A fizető- várakozó helyek területén a gépjárművekben keletkezett károkért az üzemeltető
nem vonható felelősségre.
A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai
2.§ A rendelet hatálya alá tartozó területen:
- március 1-től április 30-ig és október 1-től december 31-ig szombaton és vasárnap reggel 8tól 17 óráig díjfizetés ellenében lehet várakozni, hétköznap ingyenes.
- május 1-től május 31-ig valamint szeptember 1-től szeptember 30. között reggel 8 órától 19
óráig hét minden napján fizetni kell a várakozásért.
- június 1- augusztus 31. között reggel 8-tól 20 óráig a hét minden napján díjfizetés ellenében
lehet várakozni.
3.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi fizetős parkolóhelyen csak parkoló
szelvénnyel lehet várakozni.
(2) A Zöld I. és a Zöld II. parkoló esetében parkoló szelvényt a jegykiadó automatákból a
parkolás helyszínére érkezést követően azonnal meg kell vásárolni. A parkoló automaták
pénzérmékkel működnek.
(3)1 A főbejárati parkoló esetében a parkoló szelvényt a jegykiadó automatákból a parkolás
helyszínére érkezést követően azonnal meg kell vásárolni. A parkoló automata bankjeggyel és
érmével működik.
(4) A parkoló szelvényt és a jegyet
a gépjármű szélvédője mögé a műszerfalra, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon kell
elhelyezni. A nem ellenőrizhető módon elhelyezett szelvényt érvénytelennek kell tekinteni.
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(5) A mozgáskorlátozott személyek a részükre kijelölt parkolóhelyen díjfizetés nélkül
várakozhatnak.
(6) A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a várakozóhelyen lévő
kiegészítő tábla ad tájékoztatást.
A fizető parkolók üzemeltetése
4.§ A fizető parkolókat Bogács Község Önkormányzata üzemelteti. A jogszerű várakozást az
üzemeltető közterület felügyelők által ellenőrzi.
Várakozási díjak
5.§ Várakozási díjakat a 2. számú melléklet tartalmazza.
Pótdíjak
6.§ (1) Aki parkoló szelvény nélkül, vagy szelvényét, mozgáskorlátozott igazolványát nem
ellenőrizhető módon és nem az előírásoknak megfelelően helyezi el a gépjárművében, vagy
jogosulatlanul mozgáskorlátozottak részére fenntartott, vagy egyéb jogszabály által tiltott
helyen várakozik, a várakozási díjon felül pótdíjat köteles fizetni.
(2) A pótdíj megfizetése nem mentesít az egyéb jogszabályokba is ütköző szabálysértés miatti
felelősségre vonás alól.
(3) A szabálytalanul várakozó jármű szélvédőlapátjára vagy a járművön egyéb jól látható
helyre helyezi a közterület-felügyelő a készpénz-átutalási megbízást és az pótdíj kiszabásáról
szóló értesítést, melyen feltünteti a parkoló helyét, az észlelés időpontját, a jármű rendszámát,
valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíj kiszabásának okát.
(4) A pótdíj összege 15 napon belüli befizetés esetén személyautóra 1600,-Ft, autóbuszra
3000,-Ft, motorkerékpárra 800,-Ft. 15 napon túli befizetés esetén a pótdíj kétszerese.
(5) A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a járműnek a közúti közlekedés
nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentartó felelős.
(6) A meg nem fizetett várakozási díj, illetve pótdíj behajtása az üzemeltető feladata. Az
üzemeltető a díjak és a pótdíjak behajtásáról a polgári jog szabályai szerint gondoskodik. A
szabálysértés dokumentálására az üzemeltető képrögzítő technikai eszközöket vehet igénybe
és a rögzített felvételeket jogosult a peres eljárás során felhasználni.
7. § Ez a rendelet 2016. május 15-én lép hatályba.

dr. Papp Adrienn
jegyző

Csendesné Farkas Edit
polgármester
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2.
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számú melléklet

Várakozási díjak:

személyautó

Főbejárati parkoló
800 Ft/nap,
14 óra után 500,-Ft

Zöld I.
600 ,-Ft/nap
14 óra után 400,-Ft

Zöld II.
600 ,-Ft/nap
14 óra után 400,-Ft

autóbusz
_________

motorkerékpár
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800 Ft/nap,
14 óra után 500,-Ft

_________

400,Ft/nap
14 óra után 200,-Ft

1500,-Ft/nap
14 óra után 1000,-Ft
400,Ft/nap
14 óra után 200,-Ft
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