
 

 

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGEGENFORGALM 

BIZOTTSÁGÁNAK 

2017. augusztus 29-i  rendkívüli ÜLÉSÉRE 

 

1.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

                   igazgatási osztályvezető 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

rendelet 

 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

rendelet: minősített többség 

 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

2 oldal előterjesztés 

 

1 oldal rendelet tervezet 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tárgy: A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 

11/2015. (IV.09.) számú rendelet módosítása. 

 

Melléklet: Rendelet tervezet. 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, 

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2017. augusztus 29. napján tartandó 

rendkívüli ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV.09.) számú 

rendelet módosítása. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárk ajegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Márton Béla, mint a Harkányi Parkoló Iroda vezetője, és mint önkormányzati képviselő részéről 

érkezett egy jelzés, miszerint indokoltnak tartja annak biztosítását, hogy bizonyos esetekben a 

képviselő-testület adjon lehetőséget a városban a díjmentes parkolásra. 

 

Ennek lehetősége úgy teremthető meg, ha a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. 

(IV. 09.) számú önkormányzati rendelet 5. §-át egy új (6a) bekezdéssel egészítjük ki. 

 

Indokolás: 

 

Az új (6a) bekezdés beiktatása annak okán merült fel, hogy az idei évben először - a korábbi 

évekkel ellentétben - a Szüreti Fesztivál helyszíne nem a Kossuth L. utca, hanem a Bajcsy-

Zsilinszky utca lesz. Figyelemmel a rendezvény helyszínéül szolgáló utca tekintetében azon 

tényre, hogy szinte végig parkoló zónával érintett területről beszélünk, valamint szem előtt 

tartva azt az álláspontot, hogy a város kiemelt rendezvényére érkezőknek a színes programok 

mellett a parkolás tekintetében is kedvezzünk, indokolt az önkormányzati rendeletet 

kiegészíteni egy olyan részlet-szabállyal, hogy a Képviselő-testület mérlegelési jogkörében, 

indokolt esetben, normatív döntéssel meghatározhasson olyan napot vagy időszakot, amikor a 

parkoló zóna díjfizetés nélkül vehető igénybe. A Képviselő-testület saját mérlegelési 

hatáskörében dönthetne a jövőben arról, hogy mely rendezvények vagy más események 

alkalmával biztosítja az ingyenes, díjfizetés nélküli parkolási lehetőséget a helyieknek és az 

ideérkezőknek egyaránt. 

 

Fent írtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fizető parkolóhelyek 

működtetéséről szóló 11/2015. (IV. 09.) számú rendeletet módosítani szíveskedjen. 

Előzetes hatásvizsgálat: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján: 

A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A módosítás beillesztésével a 

képviselő-testület mérlegelési lehetőséget kap egyes események, alkalmak kiemelésére, és arra, 

hogy indokolt esetben így kedvezzen a gépjárművel ide látogatók számára. 

A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: Az önkormányzat számára a lehetőség 

mérlegeléshez kötött, nem általános, hanem egyedi normatív döntések meghozatalát teszi 

lehetővé. A felhatalmazással élés esetén ezek a döntések alkalmanként vállalható, egyedi, 

kisebb mértékű bevételkiesést eredményeznek. 

Környezeti és egészségi következménye: Nincs ilyen hatás. 



Adminisztratív következmények: Nincs ilyen hatás. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Nincs ilyen hatás. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.  

 

A fentiekre tekintettel kérem a T. Bizottságot, hogy tárgyalja meg és döntsön a jelen 

előterjesztés mellékletét képező rendelet módosításáról, annak elfogadásáról.  

 

Harkány, 2017. augusztus 28. 

        

       dr. Hohner Éva s.k. 

       igazgatási osztályvezető 



Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (  .  ) önkormányzati rendelete 

a fizető parkolóhelyek működtetéséről  szóló 11/2015. (IV.09.) számú rendeletének módosításáról 

 

 

Harkány Város Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A § (1) a.) 

pontjában, valamint a 48. § (5) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörében, a  Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A §-ában meghatározott feladatkörében 

eljárva a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV. 09.) számú rendeletét (a 

továbbiakban: Alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

Az Alaprendelet 5. §-a az alábbi (6a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„5. § 

(6a) A Képviselő-testület mérlegelési jogkörében, indokolt esetben, normatív döntésével meghatározhat 

olyan napot vagy időszakot, amikor a parkoló zóna díjfizetés nélkül vehető igénybe.” 

 

2. § 

 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján ….. óra …perckor lép hatályba. 

(2) A képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendelettel történő egységes  szerkezetbe 

foglalását és kihirdetését. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Jelen rendeletet Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 29. napján 

megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el. 

 

Baksai Endre Tamás      Dr. Markovics Boglárka 

                  polgármester             jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Harkány, 2017. augusztus 29. napján …óra ..perckor. 

 

 Dr. Markovics Boglárka 

             jegyző 


