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Előterjesztés 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 6/2007. (05. 03.) Ör. számú "A gépjármű 
várakozóhelyek kialakításáról és megváltásáról” szóló rendeletének módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 6/2007. (05. 03.) Ör. számú "A gépjármű 

várakozóhelyek kialakításáról és megváltásáról” szóló rendeletében (továbbiakban: 

Rendelet) szabályozza a várakozóhelyek közterületi kialakításának azon eseteit, amikor az 

építtető a jogszabályokban előírt mennyiségű várakozóhelyet nem tudja biztosítani a saját 

ingatlanán belül. Nem tér ki azonban arra a helyzetre, amikor egy beruházás keretén belül 

ugyan biztosítható a telken belüli parkolás, az építtető viszont még ezen felül is szeretne 

várakozóhelyeket kialakítani (jellemzően nagyobb gépjárműforgalmat generáló helyi 

vállalkozások). 

A Rendelet megfogalmazása szerint várakozóhelyet kialakítani jelenleg kizárólag az 

önkormányzat jogosult. A felmerült igényekre reagálva szükségesnek látjuk, hogy az 

építtetők – az önkormányzattal kötött szerződést követően – parkolóhelyeket alakíthassanak 

ki oly módon, hogy az a vállalkozás és a város érdekeit is egyaránt szolgálja. 

A fentiek alapján a Rendelet hatályát ki kell terjeszteni azon építtetőkre, akik nem a kötelező 

megváltási céllal hoznának létre közterületi várakozóhelyet, valamint a Rendelet 

módosításával lehetővé kell tenni, hogy szerződést követően az önkormányzaton kívül más 

személyek is építhessenek közterületi várakozóhelyet. 

 

A rendelet-módosítás az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára. 

Biatorbágy, 2019. április 8. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
Készítette: Váczi András   
Ellenőrizte: Simon Ágnes 
  



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (…..) rendelete 

 
 

a Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 6/2007. (05. 03.) Ör. számú "A gépjármű 
várakozóhelyek kialakításáról és megváltásáról” szóló rendeletének módosításáról 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. sz. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 
42. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 
 

1. § A gépjármű várakozóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 6/2007. (05.03.) Ör. 
számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § szakasza egy új, (4) számú bekezdéssel 
egészül ki: 
(4) Minden olyan építtetőre, akinek a tervezett építéssel, átalakítással kapcsolatban nem kell 
közterületi parkolóhelyet megváltania, de saját elhatározásából várakozó, vagy rakodóhelyet 
kíván kialakítani. 

 
2.§ A Rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(2) Biatorbágy közterületein parkolóhelyet kialakítani: 

 a) az Önkormányzat jogosult, vagy  

b) az Önkormányzat írásbeli engedélyével, az engedélyben foglaltak maradéktalan 
betartásával lehet. 

 
3. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

Tarjáni István         dr. Kovács András 
 polgármester                    jegyző 
 

 

 
 

 


