Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
a 14/2005. (VI. 21.) számú és a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel
módosított
10/2005. (IV.26.) Kt . sz. rendelete
a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról
Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az Országos Területrendezési és Építészeti
Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) 42. § (10)(11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Tát Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya alá tartozik minden olyan építmény, amelyre az – OTÉK 42. § (1)
bekezdése parkolóhely kiépítését írja elő és a rendelet szerint szükséges mennyiséget az
építményben vagy az építmény telkén műszaki okokból nem, vagy csak részben lehet elhelyezni.
Gépjármű várakozóhelyek megváltása
2. §
(1) Abban az esetben, ha a meglévő adottságok, ill. beépítés, vagy egyéb körülmény nem teszi
lehetővé az előírt számú várakozóhelyek saját telken belüli létesítését, úgy az építtető a
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél kezdeményezheti a hiányként mutatkozó várakozóhelyek
megváltását.
(2) Gépjármű várakozóhely megváltás ügyében a jegyző előzetes közútkezelői véleményének
figyelembevételével I. fokon a polgármester dönt. Az elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés
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elbírálása (másodfokú eljárás) a Képviselőtestület hatásköre.
(3) A várakozóhelyek megváltására vonatkozóan az építtetővel kétoldalú megállapodást kell
kötni.
A várakozóhelyek megváltásának költsége
4. §
(1) A megváltás összege az egyes létesítményekhez kötelezően előírt, de ténylegesen nem
biztosított várakozóhelyek számának és – a megváltás teljesítésének időpontjában érvényes –
közcélú várakozóhelyek kialakításához és üzemeltetéséhez meghatározott pénzbeli hozzájárulás
költségének szorzata.
(2) A pénzbeli hozzájárulás mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A pénzbeli hozzájárulást legkésőbb az alábbi időpontokig kell megfizetni:
- a használatbavételi eljárás megkezdéséig,
a fennmaradási engedély kiadása előtt,
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20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendelet 11. §-a

-

a rendeltetésváltozási engedély kiadása előtt.
A megváltás felhasználása
5.§

(1) A parkolóhelyek megváltásából befolyt összeget egy éven belül az önkormányzat új
várakozóhelyek kiépítésére, illetve a meglévők felújítására, fenntartására használhatja fel.

Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet kihirdetésekor lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek használatáról és igénybevételéről
szóló 5/2000. (02. 08.) Kt. számú rendelet 11. §-a hatályát veszti.
Szenes Lajos

Dérné dr. Varga Katalin

polgármester

jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Tát, 2005. április 30.
Dérné dr. Varga Katalin
jegyző

Melléklet
Parkolóhely, rakodóhely megváltási díja

Az egyszeri megváltási díj összege: 20.000,- Ft/parkolóhely2
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Módosította a 14/2005. (VI. 21.) számú rendelet 1. §-a

