
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

a személygépkocsi elhelyezési követelmények csökkentéséről és a parkoló-
építés pénzbeli megváltásáról 

 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Orosháza közigazgatási területén belül minden 
olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli társaságra (a 
továbbiakban: építtető), aki az építési jogszabályok szerint parkolószám növekedést 
igénylő építési munkát végez: 

a) új lakóépületet vagy más nem lakás céljára szolgáló építményt kíván létesíteni, 
ilyen meglévő épületeket bővíteni, vagy 
b) építéshatósági engedélyt vagy bejelentést igénylő funkcióváltással járó építési 
munkát szándékozik végezni, vagy 
c) építéssel nem járó, az eredeti rendeltetés megváltoztatását kívánja 
végrehajtani. 

 
(2) Az adott beruházás kivitelezése során létesítendő gépjármű várakozóhelyek 
számát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály 
(a továbbiakban: OTÉK) előírásai, továbbá a (3) bekezdésben foglaltak alapján kell 
meghatározni az építmény jellege, funkciója, nagysága és kapacitása alapján. 
 
(3) Az OTÉK-ban előírt parkolóhely elhelyezési kötelezettség 50%- kal csökkenthető, 
e rendelet 1. számú mellékletében részletezettek szerint. 
 
2. § (1) Amennyiben az építési hatóság az eljárása során megállapítja, hogy az előírt 
számú gépjármű várakozóhely (parkoló) (a továbbiakban: parkoló) telken belül nem, 
vagy csak részben valósítható meg: 
 a) megfelelő nagyságú terület hiánya miatt, 
 b) műemléki vagy helyi építészeti védettség miatt, 
 c) egyéb városrendezési szempontból, 
úgy az építési hatóság a tervezett építési munkát akkor is engedélyezheti, 
bejelentést tudomásul veheti, hozzájárulását megadhatja, ha a hiányzó számú 
parkolót Orosháza Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) 
megkötött szerződés alapján pénzben az építtető megváltja. A közterületen megépült 
parkoló közhasználatra szolgál, az Önkormányzat tulajdonát képezi, annak 
használatára az építtetőt többletjogosultság nem illeti meg. 
 
(2) Pénzbeli megváltásra irányuló szerződés megkötésére abban az esetben kerül 
sor, ha a parkoló közterületen vagy közterületnek átadott területen megépíthető a 
Helyi Építési Szabályzatban foglaltak, és az útkezelői hozzájárulás alapján, valamint 
ha az Önkormányzat vállalja 1 éven belül a parkoló kialakítást. 
 
(3) Az Önkormányzat nevében az építtetővel a Polgármester köt szerződést. 
 
3. § (1) A parkoló általános helyszínrajzi elhelyezésének, pályaszerkezetének 
összhangban kell lennie a Helyi Építési Szabályzattal, és az útkezelői 
hozzájárulásban foglaltakkal. 
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(2) A parkoló megváltási összegeit egy személygépkocsi parkolási egységre 
vonatkoztatva e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
(3) E rendelet 2. számú mellékletében meghatározott megváltási összegek mértékét 
– a megépíthetőség érdekében – a Képviselő-testület évente, tárgyév március 31-ig 
felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja. 
 
4. § (1) Az építtetőnek parkolóhely megváltására vonatkozó összeget az építési 
hatóság eljárásának megindításakor be kell fizetnie az Önkormányzat Költségvetési 
Elszámolási számlájára, melyen belül azt az Önkormányzatnak „Parkolási Alap” 
címen, elkülönítetten kell kezelni. 
 
(2) Az építtető az építési hatóság eljárása során köteles a dokumentációhoz csatolni 
a parkoló megváltására vonatkozó, a polgármesterrel megkötött szerződés egy 
példányát, valamint a parkoló megváltási díj befizetéséről szóló igazolást. 
 
5. § (1) A „Parkolási Alap” felhasználásával létesítendő parkolóhelyek 
megvalósításának legvégső határideje az OTÉK-ban meghatározott 1 év, a 
megváltás összegének befizetésétől számítva. 
 
(2) Ha az Önkormányzat a szerződésben foglalt parkoló építési kötelezettségének 
még nem tett eleget, az építtető kérelmére sor kerülhet a befizetett parkoló 
megváltás - felmerült költségekkel csökkentett - összegének visszafizetésére. 
 
(3) Az éves szinten parkolóhely megváltás címen „Parkolási Alap”-ba befizetett 
pénzösszegről, továbbá az ebből létesítendő parkolószámról az Önkormányzat 
Hivatala nyilvántartást vezet, ami a parkoló-beruházások határidőre történő 
előkészítésének alapját képezi. 
 
(4) A nyilvántartás vezetője a parkoló megépítéséről tájékoztatja az építtetőt és az 
építési hatóságot. 
 
6. § (1) Ez a rendelet 2011. október 01. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépés után indult építési hatósági ügyekben 
kell alkalmazni. 
 
(3) Hatályát veszti a parkolóépítés pénzbeli megváltásáról szóló 19/1998. (X. 01.) Ör. 
számú rendelet, valamint a módosítására kiadott 16/2001. (VI.30.) Ör. számú 
rendelet, 36/2004. (XII.27.) Ör. számú rendelet és 5/2005. (II.24.) Ör. számú 
rendelet. 
 
 

( Dr. Dancsó József sk.) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
polgármester címzetes főjegyző 

Kihirdetve: 2011. szeptember 21-én. 
 
 

 ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet a 18/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelethez: 
 
 

Az OTÉK-ban szereplő személygépkocsi elhelyezési kötelezettségek – 
közlekedési vizsgálat alapján megállapított - eltérő értékei 

 
 
Orosháza város belterületén az építmények rendeltetésszerű használatához 
szükséges, elhelyezendő személygépkocsi parkolóhely száma (kivéve lakás- és 
üdülő egységet) az alábbi esetekben 50 % -kal csökkenthető: 
 
1. A vizsgálat alá vont belvárosi területen (Móricz Zsigmond – Huba – Október 6. – 
Mikes – Székács - Kelet – Aradi – Tél – Makói - Szabó Dezső utcák által határolt 
területen) belül minden létesítmény, amennyiben tömegközlekedési jármű 
megállóhelyétől 300 m-en belül van. 
 
2. A városrendezési tervben alközpontként számon tartott, településközpont vegyes 
területfelhasználású területen minden létesítmény (Gyopárosfürdő, Szőlő városrész, 
Szentetornya, Rákóczitelep) 
 
3. Közhasználatú létesítmények, önkormányzati tulajdonú cégek, önkormányzat 
beruházásai (1. és 2. pont alatti területi meghatározástól függetlenül). 
 
4. Rendelettel műemlékké, helyi építészeti értékké nyilvánított építmények 
értéknövelő felújításához, hasznosításához köthető létesítmények (1. és 2. pont alatti 
területi meghatározástól függetlenül). 
 
5. Vendéglátó egység, kereskedelmi egység, amennyiben az előírt parkolóhely-
mennyiségnek megfelelő számú többlet kerékpár tárolóról gondoskodnak (1. és 2. 
pont alatti területi meghatározástól függetlenül). 
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2. számú melléklet a 18/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelethez: 
 
 

A parkolóhelyek megváltási díjai: 
 
I. parkolók kiselemes burkolattal bruttó  350.000,- Ft/parkolóhely 
II. parkolók aszfaltburkolattal  bruttó  300.000,- Ft/parkolóhely 
 
Megjegyzés:  
A parkolóhelyek kiépítési költsége tartalmazza a tervezési, eljárási és zöldterület 
helyreállításának és értékcsökkenésének díját is. 
 
 


