
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

Javaslat  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének  a
közterületi  parkolóhelyek  kizárólagos  használatáról  szóló  52/2011.  (XI.18.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó: Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke,
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke,
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Pásti Norbert ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017.06.07.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2017.06.07.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2017.06.07.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  közterületi  parkolóhelyek  kizárólagos  használatáról  szóló  helyi  rendelettel
kapcsolatban  konkrét  igény 2016.  év  végégi  nem érkezett,  azóta  több  igény került
beadásra, melyekkel kapcsolatban már lakossági panaszok is érkeztek. Az igényeket, a
panaszokat és a lehetséges gazdasági bevételeket mérlegelve a rendelet hatályon kívül
helyezésére teszünk javaslatot. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és      
Beruházási Osztály

  Iktatószám: 17347 /2017.

Ügyintéző neve: Pásti Norbert   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-172
Ügyintéző aláírása:   Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 

-

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
-

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:  Dr. Petánszki Lajoss.k.
Leadás dátuma: 2017.05.31. Ellenőrzés dátuma: 2017.05.31.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat

Javaslat  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének  a
közterületi  parkolóhelyek  kizárólagos  használatáról  szóló  52/2011.  (XI.18.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-ben elfogadta a kizárólagos
parkolóhelyek használatáról szóló rendeletét. A parkolóhely használatra érdeklődők voltak,
de a megállapított díjat magasnak találták, így konkrét igénylés nem történt. 

2015-ben a rendelet módosításra került az éves bérleti díj összege 100 000 forint
lett.  2016 év végén terjedt el a köztudatban ez a jelentős csökkenés. 2017-ben már 7
igény érkezett  és  többen jelezték,  hogy szeretnének  élni  ezzel  a  lehetőséggel,  ha  ez
megmarad.

A pontos helyszíni felmérésék és egyeztetések során már látszott, hogy a lakosság
azon része, aki valamely oknál fogva nem tud, vagy nem kíván élni ezzel a lehetőséggel
erősen ellenzi ezt.

A  parkolásgátlók  beszerzését  és  telepítését  a  rendelet  szövege  szerint  az
önkormányzatnak kell  állnia,  ennek költsége a  DVG Zrt.  árajánlata  alapján  burkolattól
függően 50-65 ezer forint között mozog. 

A  rendelet  megalkotásának  célja  az  volt,  hogy  a  befolyó  bevételekből  újabb
parkolóhelyeket lehessen létesíteni. A kizárólagos parkolóhelyek használatára vonatkozó
igényeket nehéz felmérni pontosan, mert erősen generálja magát a folyamat, hiszen még
nem terjedt el a köztudatban ez a lehetőség. Az látható, hogy ezt az összeget a jelentős
parkolási  problémákkal  küzdő  városrészekben  a  lakosság  egy része  vállalná.  Mivel  a
rendelet  szövege  szerint  parkolónként  10  %  parkolóhelyet  lehetne  bérbeadni,  így
megjósolható, hogy az igények száma évente 100-150 között mozogna. A befolyt 5-7 millió
forintból évi 8-11 parkolóhelyet lehetne létesíteni, de ugyanakkor a közforgalom elől elvett
100-150 db parkolóhely a jelenlegi parkolási helyzetet csak tovább rontaná, hiszen ezeket
a helyeket akkor sem lehetne használni, ha a bérlő gépjárműve nem várakozna ott. 

Megítélésünk szerint a rendelet nem éri el a célját és újabb módosítása sem indokolt.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoz-
tatom a tisztelt Közgyűlést:

A tervezett jogszabályváltozás várható következményei:
1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jelentős hatása nincsen
2. környezeti, egészségi következménye: nincsen
3. adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen
4. a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható kö-

vetkezménye: a következmények felsorolása az indokolásban megtörént
5. a  jogszabály alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és

pénzügyi feltételek: nem jelentenek többletet az eddigiekhez képest. 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifej-
tett a jogszabály indokolása is.

Az  előterjesztést  tárgyalta  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  az  Ügyrendi,
Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  és  a  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai
Bizottság.

 A  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság a  javaslatot
megtárgyalta  és  4  igen  szavazattal  egyhangúlag  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak
találta..

 A  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság a  javaslatot  megtárgyalta  és  7  igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta..

 Az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság a  javaslatot  megtárgyalta  és  5  igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta..

Fentiek alapján az előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezetet terjesztjük
elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé. 

Tóth Kálmán s.k. Hingyi László s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke bizottság elnöke

Cserni Béla s.k.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi

és turisztikai bizottság elnöke



az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
....../2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló 52/2011. (XI.18.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  közúti  közlekedésről  szóló  1988.  évi  I.
törvény 34.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következőket
rendeli el: 

1. § Hatályát veszti: 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületi parkolóhelyek kizárólagos
használatáról szóló 52/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet,

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületi parkolóhelyek kizárólagos
használatáról  szóló  52/2011.  (XI.18.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló
20/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet.

2.  § Ez a rendelet  a  kihirdetését  követő napon lép hatályba,  és az azt  követő  napon
hatályát veszti.

Cserna Gábor Dr. Sürü Renáta
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2017. június 16. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta
jegyző
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