EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
a 12/2009.(IX.11.) rendelettel módosított
8/2009.(VI.25.) rendelete
Eplény község parkolási rendjéről
egységes szerkezetben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet
(továbbiakban: OTÉK) 42. § értelmében az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya Eplény község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt közutakhoz, közterületekhez kapcsolódó
építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az
OTÉK 42.§ (2) és (4) bekezdéseiben előírt mennyiségű és fajtájú járművek 50 %-ának
megfelelő számú várakozóhelyet kell biztosítani. Ha az így kiszámított gépjárműszám
nem egész érték, az általános kerekítési szabály szerint kapott érték az irányadó.
(3) Az (1) bekezdésben megfogalmazott előírás nem érvényesíthető lakásra és üdülőegységre.
2. §
(1) A jelen rendelet 2. számú mellékletében felsorolt közterületek, közutak területén a KRESZ
szabályainak betartása mellett gépjármű parkolóhelyek jelölhetők ki az egyes
létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhelyek részére. A kijelölést az
önkormányzati közutak, közterületek kezelőjétől kell kérni. A kérelemhez a kérelmezőnek
mellékelnie kell a parkoló kialakításának helyszínrajzát.
(2) A közterületek, közutak területén kijelölt parkolók után bérleti díjat kell fizetni. A díj
nagyságát a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet rögzíti.
3. §
(1)1 A község központban, az Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott Napköziotthonos
Óvoda, Községi Könyvtár, Kultúrház és Közösségi Ház intézményekhez az OTÉK 42.§ (2)
bekezdésében meghatározott, az 1. § (2) bekezdésben meghatározott számú gépjármű
várakozó helyeket az önkormányzat a tulajdonában lévő 81 hrsz-ú közterületen belül, a
közlekedést szolgáló részeken biztosítja.
(2) A parkolóhelyek kialakítását, kijelölését az (1) bekezdésben felsorolt közutak,
közterületek sajátosságainak, rekonstrukciós terveinek figyelembevételével a közutak,
közterületek kezelője határozza meg.
4. §
A 3. § (1) bekezdésében felsorolt intézmények gépjármű-várakozóhelyein kívüli
közterületeken, közutakon vállalkozások, szolgáltatások részére parkolási lehetőség
biztosítható.
5. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
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Módosította a 12/2009.(IX.11.) rendelet 1. §-a, hatályos 2009. szeptember 11. napjától.

1. számú melléklet
a 8/2009.(VI.25.) rendelethez

-

a Veszprémi utca
a Gyöngyvirág utca
a Kankalin utca
az Ámos-hegyi vasútsor
a Kiserdő utca

2. számú melléklet
a 8/2009.(VI.25.) rendelethez

-

a Búzavirág utca
a Veszprémi utca
az Ámos-hegyi vasútsor
a Kiserdő utca

