Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
17/2010. (VI. 28.)
Önkormányzati Rendelete
a fizetı parkolás rendjérıl szóló, a 17/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelettel
módosított 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi
I. törvény 48. § (5) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A fizetı parkolás rendjérıl szóló, a 17/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelettel módosított
1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelet (továbbiakban: ÖR.) 12. § (2)-(3) bekezdéseinek
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„12. §
(2) A jogosulatlan használatért várakozási estenként egy órai várakozási díjat, valamint a
rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott pótdíjat kell fizetni. A pótdíj megfizetésére a
jármő üzembentartóját kell kötelezni.
(3) A rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített fizetésköteles idıszak alatt jogosulatlan
használatnak minısül:
a) ha a jármő díjfizetési kötelezettség alá esı várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik
vagy
b) a kifizetett várakozási idıt egy óránál rövidebb idıre történt fizetés esetén 5 perccel, egy
órára vagy annál hosszabb idıre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi.”
2. §
Az ÖR. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
3. §
E rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba.

Hajdúnánás, 2010. június 24.
Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2010. június 28.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

2. számú melléklet
a 17/2010. (VI. 28.)
Önkormányzati Rendelethez

A várakozóhelyek igénybevételének 2007. évi díja

1. Parkolási díjtételek: (ÁFA-val együtt értendık)
2. Parkolási díj
a) I. díjzóna
Jármő típusa
Személygépkocsi, motorkerékpár
Autóbusz (12 személyig),
tehergépkocsi (3,5 tonna
össztömegig)

Díj
120,- Ft/óra
120,- Ft/óra

A parkolási célra igénybe vehetı legrövidebb parkolási idıtartam: 15 perc.
A jegyváltás módja: parkolóautomatánál
b) II. díjzóna
Jármő típusa
Személygépkocsi, motorkerékpár

Díj
60,- Ft/óra

Autóbusz (12 személyig),
tehergépkocsi (3,5 tonna
össztömegig)

60,- Ft/óra

A parkolás céljára igénybe vehetı idıtartam: az igénybevétel napján, a fizetésköteles
idıszak teljes idıtartamára.
A jegyváltás módja: parkoló ırnél
3. Pótdíjak
A Rendelet 12. § (2) bekezdésében leírt esetekben a jogosulatlan parkolás után a pótdíj
összege a pótdíj kiszabásának napját követı 15 napon belüli befizetés esetén az adott
napon belül díjköteles idıszakra és további két órai várakozásra számított várakozási
díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

Hajdúnánás, 2010. június 24.

