MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2011. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
A PARKOLÓHELYEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány
rendelet 42.§ alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)
bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet területi hatálya
1.§
Az önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási területén belül az önkormányzati
tulajdonú közutakon, továbbá a közterületeken kijelölt minden olyan helyre, ahol magasabb
szintű jogszabály a parkolást, megállást és a várakozást nem tiltja.
2.A rendelet tárgyi hatálya
2.§
A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi gépjárműre.
3.A rendelet személyi hatálya
3.§
A rendelet hatálya kiterjed a Monostorpályi község közigazgatási területén tartózkodó
valamennyi gépjármű tulajdonosára, illetőleg üzembentartójára különösen, akik épületet,
építményt építenek, bővítenek, átalakítanak, illetve meglévő építmény(ek), rendeltetését
megváltoztatják.
4.Általános rendelkezések
4.§
(1) Az építmény(ek), építményrész(ek) és terület(ek) (a továbbiakban: létesítmény)
rendeltetésszerű használatához a létesítményen belül biztosítani kell parkolási lehetőséget,
mivel ezen lehetőség Monostorpályi község településén a község területének korlátozott
területe és településelrendezése miatt nem biztosított, ezért ezen helyi jogszabály biztosítja a
település közterületén való díjtalan parkolás és várakozás lehetőségét.
(2) Ezen lehetőség korlátját a magasabb szintű jogszabályokban megfogalmazott tilalmak
jelentik.
(3) Közterületen – a közút kivételével – a parkolás kizárólag úgy lehetséges, hogy az ne
gátolja és korlátozza a gyalogos forgalmat, illetve az ingatlan tulajdonosának a portájára és a
portájáról való gyalogos és gépjárművel történő közlekedését.
(4) Monostorpályi község közigazgatási területén nincsenek parkolási zónák és erre kijelölt
parkolók, ezért a közterületen magasabb szintű jogszabályok által nem tiltott helyen díjtalan a
parkolás.
(5) A helyi jogszabályban biztosított díjtalanság, ellenben kizárólag az eseti, illetőleg az
ideiglenes parkolásra vonatkozik, a rendszeres parkolásra nem.
5.Szabálysértés
5.§
Aki e rendeletben meghatározott szabályokat megszegi szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig
terjedhető pénzbírsággal sújtható.
6.Záró rendelkezések
6.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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