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rendelete
Személygépkocsi parkolásáról és parkolók létesítéséről.
A Képviselő-testület
Fehérgyarmat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Település-rendezési és
Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK.) 42.§ (10) és (11)
felhatalmazása alapján ; az építmények, önálló rendeltetési egységek és területek
rendeltetésszerű használatához szükséges személygépkocsi parkolásról, parkolók létesítéséről
a következő rendeletet alkotja.
1.§
A város központi ( Damjanich J. u.- Kölcsey F. u.- Rákóczi F. u.- Alkotmány u.- Kiss E. u.Ady E. u.- Széchenyi I. u.- Vörösmarty M. u. által körülhatárolt ) területén - lakás, lakóház
kivételével - az építmények, önálló rendeltetési egységek és területek létesítésekor, a
kapcsolódóan ezek rendeltetésszerű használatához szükséges személygépkocsi parkolók
számát az OTÉK. 4. sz. mellékletében meghatározott mértékek 50 %-ában állapítja meg.
2.§
(1) Esetenkénti Megállapodás alapján a város területén az OTÉK. 4.sz. melléklete, illetőleg
az 1.§ szerinti személygépkocsi parkolók, a létesítménytől 500 m-en belül köz(közlekedési) terület egy részének, vagy közforgalom céljára átadott magánút területe egy
részének felhasználásával kialakíthatóak , ha a létesítmény beépítési és használati módja
indokolja és az érintett városrész adottságai lehetővé teszik.
(2) Az (1) szerinti Megállapodás a létesítmény építtetője és az Önkormányzat
(képviseletében a polgármester és a jegyző) között jön létre, az építtető kezdeményezésétől számított 30 napon belül.
Építtetőnek
a
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a
Polgármesteri
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Műszaki,Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodához kell benyújtania:;
− a létesítményre és az építési telken kívüli parkolóra és környezetére vonatkozó
helyszínrajzos és parkolómérleges közlekedési vizsgálattal,
− az érintett út kezelőjének hozzájárulásával,
− a külső parkolókkal kapcsolatos - 3.§ szerinti - kötelezettségvállalási nyilatkozatával
együtt.

3.§
(1) A 2.§ szerinti személygépkocsi parkolók terveztetése, engedélyeztetése, kiépítése,
valamint a kapcsolódó fákkal és növényzettel együtt történő fenntartása és közforgalmú
parkolóként használatának biztosítása az adott létesítmény (építmény, önálló rendeltetési
egység vagy terület; amelyhez a parkolók építése előírt) építtetőjének feladata,
kötelezettsége.
(2) A Megállapodás ellenértékeként az ilyen parkolók kiépítését az építtetőnek, a
Megállapodás felhasználásával kiadásra kerülő építési engedély jogerőre emelkedésétől
számított 1 éven belül kell biztosítani.
4.§
A köz-(közlekedési) területen a Megállapodás alapján létesítendő parkolók kialakítása ;
útpályán várakozó sáv építésével, vagy útpályán kívül - általában a közlekedési terület
zöldsávjában - térparkoló építésével történik.
A parkolók elhelyezésére és kialakítására az OTÉK. és az Útügyi Műszaki Előírások
vonatkozó követelményei az irányadók.
Különösen figyelembe kell venni;
− A parkolóhely kezdete és vége útkereszteződéstől 10 m-re, gyalogátkelőhely előtt 5m-re,
autóbusz megállóhely előtt 15 m-re, utána 5 m-re lehet.
− A parkolóhely huzamos tartózkodásra szolgáló , nevelési-oktatási, gyógykezelési helyiség
homlokzati nyílászárójától legalább 5 m-re - 20 gk-nál nagyobb befogadóképességű
parkoló esetén 10 m-re - lehet.
− A parkolóhely be- és kijáratát szabványos útcsatlakozásként és szabványos jelzőtáblával
ellátva kell kialakítani.
− A parkolóhelyet fásítani kell ( OTÉK. szerinti lombos fákkal ), valamint a parkolóhely
körül – térparkolónál az esetleges belső (legalább 2 m széles) zöldsávban is – a fák mellett
hó- és szélfogó bokrok ültetése és füvesítés szükséges.
− A parkolóhely gyalogos közlekedési kapcsolatát is ki kell építeni (mozgás-korlátozott
parkolóhelynél kerekesszékkel használható rámpával), s a gépkocsi állásokat ki kell
jelölni.
5.§
A rendelet a kihirdetésével lép hatályba. A kihirdetés napja a rendelet Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztésének napja.
/: dr. Tilki Attila s. k.:/
polgármester
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Fehérgyarmat, 2007. június 4.
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