
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2010.(III.29.) önkormányzati rendelete 

 
a Budakalász Város területén, a parkolás szabályainak betartása miatt 

szükségessé vált egyes intézkedésekről  
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII törvény 20. §-ának rendelkezéseire, a közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 59. §-a egyes rendelkezéseinek helyi 
végrehajtása, a közlekedésbiztonság javítása, a közlekedési fegyelem megszilárdítása, a 
közterületek rendjének biztosítása érdekében, valamint az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban 
OTÉK) 42. §-ban foglaltaknak megfelelően a járművek elhelyezésének szabályozása 
érdekében az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya kiterjed a Budakalász Város közigazgatási területén lévő közterületen 
(úttesten, járdán, zöldsávban, téren, közhasználatú parkban stb.) szabálytalanul elhelyezett 
járművekre, továbbá  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 42. §-ban foglaltaktól elérő 
értékek megállapítására. 

 
Kerékbilincs alkalmazása 

2.§ 
 
A közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre – a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően, az érintett hatóságok által – kerékbilincs szerelhető fel, illetve a jármű 
elszállíttatható a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek 
elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 
55/2009.(X.16.) IRM rendelet előírásainak figyelembe vételével.  
 
 

Várakozási tilalom szabályozása és várakozási engedély kiadásának feltételei 
 

3.§ 

(1) Az Önkormányzat, mint a helyi közút fenntartója – az 1988. I. törvény 34. § (2) 

bekezdése alapján – a Tanító utcában május 15. napjától szeptember 31. napjáig, míg a 
Béke sétányon időkorlátozás nélkül várakozási tilalmat rendel el. 
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(2) A tilalom nem terjed ki a várakozási engedéllyel rendelkező járművekre. A várakozási 
engedély kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására irányuló 
eljárásban első fokon a polgármester jár el. Az engedély kiadására irányuló eljárás 
kérelemre indul, melyet Budakalász Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján írásban 
kell előterjeszteni. 
(3) Várakozási engedélyt a Tanító utcában állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező járműtulajdonosok (természetes személyek, jogi személyek) kaphatnak – 
járművenként egy-egy, de legfeljebb két darabot. 
(4) A Tanító utcában lakhellyel rendelkezők – pl. vendég fogadása céljából – az érintett 
jármű forgalmi rendszámának közlésével legfeljebb két rendszámra szóló ideiglenes 
várakozási engedélyt kérhetnek, amely azonban csak két hétig érvényes, s csak egy 
alkalommal hosszabbítható meg az érvényességi idejének lejárta előtt. 
(5) A várakozási engedélyt a jármű szélvédője mögött, kívülről  jól látható helyen kell 
elhelyezni. 
(6) A Tanító utcában május 15. napjától szeptember 31. napjáig várakozási engedély 
nélkül várakozó gépjárművekkel szemben a 2.§ előírásait kell alkalmazni.  

 

4.§ 
 
A helyszíni bírság és a jármű elszállítás bevételi előirányzatait – a helyszíni bírságolás 
részletes szabályairól szóló 10/2000. (III. 23.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján - az 
önkormányzatnál a saját bevételek között kell tervezni és elszámolni. 
 

5.§ 
 

Budakalász Város Önkormányzat a 1861/9 hrsz.-ú ingatlanon lévő kereskedelmi 
egységhez tartozó gépkocsi várakozóhelyek vonatkozásában    –25% -os eltérést 
engedélyez a 253/1997. (VII.20.) Korm. rendelet –OTÉK– 42.§-ban meghatározottaktól. 
 

6.§ 
 

(1) Budakalász Város Önkormányzat a 873 hrsz.-ú ingatlanokhoz tartozó gépkocsi 
várakozóhelyek vonatkozásában –50%-os eltérést engedélyez a 253/1997. (VII.20.) Korm. 
rendelet –OTÉK– 42.§-ban meghatározottaktól. 
(2) Budakalász Város Önkormányzat a 880 hrsz.-ú ingatlan Általános Iskola előtti 
szakaszán - tanítási időn kívül - 4 db parkolóhely használatot engedélyez.    
 

Hatályba léptető rendelkezés 
 

7.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a 
helyben szokásos módon gondoskodik. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Budakalász nagyközség 
területén a parkolás szabályainak betartása miatt szükségessé vált egyes intézkedésekről 



 3 

szóló 19/2000.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 
4/2003.(III.19.) sz. rendelet,  a 11/2008.(III.20.) Kpvt rendelet és a 43/2009.(XII.18.) 
számú önkormányzati rendelet, továbbá a 21/2003.(XII.18.) számú rendelet  és a 
18/2004.(VII.6.) sz. Kpvt rendelet 2-3. §-a. 
 
 
 

Parlagi Endre      dr. Molnár Éva 
  polgármester             jegyző 
 
 

Záradék:  
A rendelet 2010. március 29-én kihirdetésre került. 
 
 
dr. Molnár Éva 
     jegyző 


	A rendelet hatálya

