
A  kommunális  tevékenységről  szóló  törvény  (az  SZK  Hivatalos  Közlönye  88/2011.  sz.)  3. 
szakaszának 7. pontja és 13. szakaszának 1. bekezdése, az utakon a közlekedésbiztonságról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010. és 101/2011. sz.)157. szakaszának 1. 
bekezdése  és  158.  szakasza,   a  szabálysértésről  szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 
101/2005., 116/2008. és 111/2009. sz.) 35. szakasza  1. és 2. bekezdése, valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete  a  2013. március 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T  
a  nyilvános parkolókról 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. szakasz  

    A képviselő-testület  a   jelen,  a  nyilvános  parkolókról  szóló  rendelettel  (a  továbbiakban: 
rendelet)  rendezi  a  nyilvános  parkolók  igazgatása   és  fenntartása  kommunális  tevékenység 
ellátásában a teendők  megszervezésének feltételeit és módját, valamint Zenta község területén a 
nyilvános parkolók használatának feltételeit. 

2. szakasz  

    A jelen rendelet  értelmében nyilvános parkolók azok a közterületek, amelyek a járművek 
parkolására lettek kijelölve. 
    A nyilvános parkolók, a parkolók fajtájától és a használatuk megállapított rendjétől függően 
személygépkocsik parkolására használhatók. 

3. szakasz  

    Zenta Község Képviselő-testülete rendeletével megállapítja a nyilvános parkolókat, amelyek 
használatáért  végzik  a  parkoló-használati  térítménynek  a  megfizettetését  és  megállapítja 
használatuk rendjét. 
    Nyilvános parkolóknak, a jelen rendelet rendelkezései értelmében, a járművek parkolására 
előlátott külön területek tekintendők, amelyek bizonyos létesítményhez (vállalat, intézmény stb.) 
tartoznak,  valamint  a  taximegállók,  amelyeket  mint  különleges  rendeltetésű  parkolókat 
használnak. 
    Zenta község helyi önkormányzata épületének udvarát különleges rendeltetésű parkolónak kell 
tekinteni. 

4. szakasz  

    A  nyilvános  parkolókat  közlekedési  jelzésekkel  kell  kijelölni,  összhangban  a 
közlekedésbiztonságot szabályozó jogszabályokkal.
    A  nyilvános  parkolóknak,  amelyeken  végzik  a  pakolóhely  használata  utáni  térítmény 
megfizettetését, kell, hogy legyen látható helyen kihelyezett tájékoztatásuk, amely az alábbiakat 
tartalmazza: parkolási övezetet,  a motoros gépjárművek kategóriáját,  amelyek parkolhatnak, a 



parkolás  módját  és  megfizettetését,  valamint  a  nyilvános  parkoló  használatának  időbeli 
korlátozását. 

5. szakasz  

    A jelen rendelet 1. szakasza szerinti teendőket a ZENTAI Kommunális lakásgazdálkodási 
Közvállalat (a  továbbiakban: KLKV) látja el. 
    A KLKV köteles rendezni, fenntartani, felszerelni és megjelölni a nyilvános parkolókat. 
    A  KLKV-nak  kötelessége,  hogy  legyen  megkötött  szerződése  a  telekommunikációs 
operatőrökkel,  amelyek a parkoló fizetési szolgáltatását végzik mobiltelefon útján, valamint a 
parkolójegyek eladóival. 
    A KLKV köteles  vezetni  a  nyilvántartást  a  nyilvános  parkolókról,  valamint  a  nyilvános 
parkolókban a közlekedési jelzésekről.  
    A KLKV nem köteles őrizni a járműveket és nem felel a nyilvános parkolókban a járművek 
sérüléséért vagy lopásáért és a járműből a tárgyak eltűnéséért. 

II. A NYILVÁNOS PARKOLÓK FAJTÁI

6. szakasz  

    A nyilvános parkolók, amelyeken megfizettetik a parkolóhelyek használati díját, állandó és 
ideiglenes  parkolókként használhatók. 
    Az állandó parkolók a járművek parkolására szánt külön rendezett közterületek. 
    Az  ideiglenes  parkolók  olyan  területek,  amelyeket  a  járművek  ideiglenes  parkolására 
használnak. 
    A Községi  Közigazgatási  Hivatal  közlekedési  teendőkben  hatáskörrel  rendelkező  szerve 
nyilvános  gyülekezetek,  sport,  művelődési,  művészeti  és  egyéb  rendezvények,  és  műsorok 
megtartása idején elrendeli, hogy más közterületek is használhatók a járművek parkolására, mint 
időszakos parkolók. 

7. szakasz

    A nyilvános parkolók lehetnek nyitottak és zártak. 
    A nyitott  parkolók az úttest  részei  vagy az úttest  és  a járda közötti  területek  és  egyéb 
területek, amelyek külön ki vannak jelölve  gépjárművek parkolására. 
    A  zárt  parkolók  létesítmények  és  területek,  amelyek  a  gépjárművek  parkolására  lettek 
rendezve és kiépítve, a járművek ellenőrzött ki- és bejárásával. 
    A járművek ki- és bejárásának ellenőrzését és a parkoló megfizettetését a zárt parkolókban 
rámpa  elhelyezésével és  a megfizettetést  szolgáló létesítmény kiépítésével vagy elhelyezésével 
kell eszközölni. 
    A zárt parkolókat a Községi Képviselő-testület külön rendeletével kell megállapítani. 

8. szakasz

    A gépjárművek parkolására kijelölt nyilvános parkolókon bevezethető a parkolóhely  időben 
korlátozott  használata és   az  övezetenként kategorizálható. 



    A parkolási  övezet  azt  a területet  képviseli,  amelyben  engedélyezett  a rezsim és időbeli 
korlátozás szerinti parkolás, amelyet a Községi Képviselő-testület állapított meg. 

9. szakasz

    Zenta község területén a parkolókat a parkolás engedélyezett ideje és a parkolási díj mértéke 
szerint  övezetenként állapítjuk meg:  

1. I. övezet (piros) és 
2. II. övezet (kék) 

Az I. övezetbe az alábbi parkolókat határozzuk meg:
1. a Posta utcában, a Hentes utca északi részén a  Fő térig, 
2. a Fő tér nyugati részén, a Posta  utcától a Fő utcáig a városháza oldalán, 
3. a Fő utcában, a Hentes utca déli részén a Fő térig. 

A II. övezetbe az alábbi pakolókat határozzuk meg:
       1.  a Posta utcában, éspedig  a Táncsics Mihály utcától a  Hentes utcáig,
       2.  a Posta utcában, a Hentes utca déli részén a Fő térig, 
       3.  a Fő tér déli részét,
       4.  a Fő tér nyugati részét,

                   5.  a Stevan Sremac  utcát, 
       6.  a Fő tér északi részét, 

7. a Fő utcában, 
8. a Népkert utcában.

A  parkolóhely  használata  utáni  térítmény  megfizettetését  munkanapokon  7.00  órától 
19.00 óráig, szombaton pedig  7.00 órától 12.00 óráig kell eszközölni. 
    A parkolók  használatáért  a  térítmény  megfizettetését  nem kell  eszközölni  vasárnap, 
állami ünnepek, a katolikus karácsony és a húsvéti ünnepek alkalmával, éspedig  nagypéntektől a 
húsvét második napjával bezárólag. 

III. A  NYILVÁNOS PARKOLÓK HASZNÁLATA 

10. szakasz  

    A nyilvános parkolókat jogi és természetes személyek (a továbbiakban: használók) használják 
járműveik parkolására. 
    A  jelen  rendelet  rendelkezései  szerint  parkoló-használó  -  a  parkoló  használatának 
megfizettetésére  vonatkozóan  -  a  vezető  vagy,  ha  a  vezető  nem  azonosított,  a  forgalmi 
engedélyben a jármű tulajdonosaként vagy használójaként kijelölt személy. 

11. szakasz  

    A rokkant személyek számára a parkolóhelyet  csak a jármű vezetéséhez szükséges sérült  
végtagú  személyek,  disztrófiában,  paraplégiában,  kvadriplégiában  és  cerebrális  paralízisben 
szenvedők  használhatják,  akik  a  mozgáshoz  kerekesszéket   használnak,  a  legalább  90%-os 
látássérültek,   háborús  és  békeidős  katonai  rokkantak,  a   háború I.-től  IV.  csoportja  szerinti 
polgári rokkantjai és a dialízisen levő személyek. 



    A Községi Közigazgatási  Hivatal  szociális és gyermekvédelemben hatáskörrel rendelkező 
szervének  határozata  alapján  a  feltételek  meglétéről  a  jelen  szakasz  1.  bekezdése  szerinti 
személyek esetében a KLKV kiad egy címkét a rokkant személyek, illetve közös háztartásuk 
tagjai számára a járműveik megjelölésére. 
    A  jelen  szakasz  2.  bekezdése  szerinti  határozatot  a  megfelelő  egészségügyi  és  más 
dokumentáció alapján kell meghozni. 
    A Községi  Közigazgatási  Hivatal  közlekedésben hatáskörrel  rendelkező  szerve  köteles  a 
nyilvános  parkolókon,  a  teljesítménytől  és  a  szükséglettől  függően,  meghatározni  a  rokkant 
személyek számára fenntartott  parkolóhelyek számát. 

12. szakasz  

    A mentőszolgálat,  a  rendőrség,  Szerbia  Katonasága,  a  tűzoltószolgálat  és  a  kommunális 
közvállalat járművei nem fizetik a  parkolási szolgáltatást beavatkozási akciók idején. 

13. szakasz  

    Az épületek lakói, akiknek a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük a II. övezetben van, ebben 
az  övezetben a  nyilvános parkolókat kedvezményezett használókként használhatják, éspedig a 
KLKV megfelelő aktusában megállapított külön feltételek mellett. 
    A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti kedvezményezett használók számára a KLKV kiadja a 
kedvezményes parkolójegyet.
    A  kedvezményes  parkolójegyet  a  kedvezményezett  használó  kizárólag  azon  járműre 
használhatja, amelyre ez a jegy ki lett adva.
        

14. szakasz 

    A járműnek a parkolóhelyen való parkolásával  a használó elfogadja a jelen rendelettel  a 
nyilvános parkoló használatára előirányozott feltételeket. 
    A nyilvános parkoló használója köteles megfizetni a parkolóhely használatát a tartózkodási 
idő  szerint,  a  jelen  rendelettel  előirányozott  módon,  és  a  parkolóhelyet,  összhangban  a 
közlekedési jellel, valamint másik vertikális és horizontális jelzéssel, amely a parkolóhelyet jelöli 
használni. 
    A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti szolgáltatás díját a KLKV díjszabásával állapítja meg, 
amelyre jóváhagyását Zenta Község Képviselő-testülete adja. 

IV. A PARKOLÁS MEGFIZETTETÉSE  

15. szakasz 

    A parkolóhely használata szolgáltatás díját a használó az alábbiak szerint fizetheti: 
      1. előre, parkolójegy megvásárlásával, amelyet köteles szabályosan feltölteni és kihelyezni a 
jármű elülső szélvédő üvegének belső felén, 
       2. elektronikus úton történő fizetéssel, SMS üzenet küldésével, 
       3. kedvezményes parkolójegy megvásárlásával, 
       4. utólag, a KLKV meghagyása szerint.



       A parkolójegy, amelyet előre kell megvásárolni, illetve fizetni, lehet órás jegy, napi, havi 
(előfizetői) vagy éves (előfizetői) jegy. 
    Az   órás  parkolójegy  az  I.  és  a  II.  övezetben  érvényes  minden  megkezdett  órára,  a 
megállapított használati idő szerint, és az fizethető elektronikus úton is. 
    A napi parkolójegy a II. övezet területén érvényes a szabályos feltöltésének és a jármű elülső 
szélvédő  üvegének  belső  felére  való  kihelyezésének  pillanatától,  ugyanazon  ideig  az  első 
következő napon, amelyen a  parkolás megfizettetése történt. 
    A havi (előfizetési) parkolójegy a II. övezetben a megvásárlásától számított következő hónap 
ugyanazon napjáig érvényes.
    Az éves (előfizetési) parkolójegy a II. övezet területén a következő év ugyanazon napjáig 
érvényes, amelyen a jegy megvásárlásra került. 
    Az  I.  és  a  II.  övezet  területén  a  parkolóhely  használója,  aki  nem  fizette  meg  előre  a 
parkolóhely használatát, vagy folytatja a parkolóhely használatát miután letelt az idő, amelyre 
előre  kifizette a  használati díjat köteles különleges parkolójegyet fizetni.
         

16. szakasz  

    A parkolók ellenőrzését, illetve a nyilvános parkolók kifogástalan használatát a KLKV 
meghatalmazott ellenőrei (a továbbiakban: ellenőr) végzik. 
    Az ellenőrnek van hivatali legitimációja, és hivatali öltönyt visel. 
    A legitimációt a KLKV adja  ki és megállapítja  a hivatalos öltöny kinézetét. 

V. TILALMAK 

17. szakasz 

    A nyilvános parkolókon tilos:  
1. a járműveknek a jelen rendelet 4. szakaszával összhangban, ellentétesen a közlekedési 

jelzésekkel és jelekkel parkolni, illetve más módon zavarni a nyilvános parkolók használatát, 
2. a regisztrálatlan járművek és a rendszámtábla nélküli járművek parkolása, 
3.  a  rokkant  személyek  járműveinek parkolására  rezervált  parkolóhelyeken parkolni  a 

járművet, ha nem rendelkezik címkével, illetve a rokkant személyeket megjelölő más megfelelő 
jelzéssel, 

4. az eldobott vagy megrongálódott járművek parkolása, 
5. saját üzem nélküli kapcsolt járművek parkolása, 
6.  úszólétesítmények,  valamint  más  dolgok és  tárgyak  elhagyása,  valamint  a  parkoló 

rendeltetésével ellentétes módon történő használata,
7. a  parkolóhely elkerítése, 
8. a rezervált parkolóhely önkényes rendezése, 
9.  a  járművek mosása,  vagy a nyilvános parkolóknak más  módon,  a  rendeltetésükkel 

ellentétesen való használata, és  
10.  egyéb  cselekmény,  amely  a  nyilvános  parkoló  szennyezéséhez,  sérüléséhez  vagy 

megsemmisítéséhez vezet.



VI. FELÜGYELET  

18. szakasz  

    A jelen rendelet végrehajtása feletti felügyeletet a Községi Közigazgatási Hivatal gyakorolja.
    A jelen rendelet és más, a rendelet alapján hozott aktusok alkalmazása feletti felügyelőségi  
felügyeletet a kommunális és a közlekedési felügyelő gyakorolja. 

19. szakasz  

    A felügyelőségi felügyelet gyakorlásakor a közlekedési felügyelő köteles és meghatalmazással 
bír az alábbiak ellenőrzésére: 

1. a nyilvános parkolókat a jelen rendelettel előirányozott rendeltetésre használják-e, 
2. a  nyilvános  parkolókon  a  közlekedési  jelzéseket,  és  meghagyja  a  KLKV-nek 

meghatározott határidőn belül a hiányosságok elhárítását, 
3. a  nyilvános parkolók műszaki   kifogástalanságát, és meghagyja a KLKV-nek 

meghatározott határidőn belül a hiányosságok elhárítását, 
4. a nyilvános parkolók kiépítettségét, rendezettségét és felszereltségét, összhangban 

a Községi Közigazgatási Hivatal aktusával, és meghagyja  a KLKV-nek meghatá-
rozott határidőn belül a hiányosságok elhárítását. 

    Amennyiben a közlekedési felügyelő a felügyeleti teendők ellátása során észleli más szerv 
hatáskörébe tartozó jogszabályok megsértését, erről azonnal értesíti a hatásköri szervet. 

20. szakasz  

    A kommunális  és a közlekedési  felügyelő meghatalmazással  rendelkezik a végrehajtandó 
határozata  szerinti  eljárás  elmulasztása  esetén  kérelem  benyújtására  szabálysértési  eljárás 
lefolytatása céljából, valamint, hogy foganatosítson más szükséges intézkedéseket a nyilvános 
parkolók használatát illetően, összhangban a jelen rendelettel, és a jelen rendelet alapján hozott 
aktusokkal. 

21. szakasz  

    Az ellenőr meghatalmazással bír, hogy amikor a nyilvános parkolókat a jelen rendelet 17.  
szakaszával  ellentétes  módon használják,  meghagyja  a parkoló-használónak,  ha az jelen van, 
hogy  azonnal  távolítsa  el  a  járművet,  amely  zavarja  parkolási  terület  használatát, 
kényszervégrehajtás terhe mellett.
    A jelen szakasz 1.  bekezdése  szerinti  esetben,  ha  a  parkoló-használó  nem tartózkodik  a 
helyszínen, vagy elutasítja a jármű eltávolítását, a kommunális felügyelő az ellenőr feljelentése 
alapján  határozatot  hoz,  amellyel  meghatározott  határidőn  belül,  -  amely  megállapítható 
percekben is - meghagyja a jármű eltávolítását, éspedig kényszervégrehajtás terhe mellett.
    Az ellenőrnek a jelen szakasz előző bekezdése szerinti feljelentése mellé csatolni kell a jármű 
fényképét. 



    Az ellenőrnek a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti határozatát a járműre kell felerősíteni, a 
felerősítés  napjának  és  órájának  megjelölésével,  és  ez  úgy  tekintendő,  hogy  a  kézbesítés 
szabályosan megtörtént. 
    Az előző szakasz szerinti határozat későbbi sérülése, megsemmisítése és eltávolítása nincs 
hatással a hiteles kézbesítésre. 
    A jármű eltávolításáról szóló határozat elleni fellebbezés nem halasztja annak végrehajtását. 
    A kommunális felügyelő határozatára a fellebbezésről a Községi Tanács dönt. 

22. szakasz 

    Amennyiben a parkoló használója nem jár el a jelen rendelet 21. szakaszának 2. bekezdése 
szerint,  a  kommunális  felügyelő  meghozza  végzését  a  „pók” speciális  jármű használatával  a 
végrehajtás jóváhagyásáról.  
    Az előző bekezdés szerinti  megkezdett  beavatkozást  a pillanattól  kezdve kell   definiálni, 
amikor   a  járművet  elkezdték  megemelni,  mindaddig,  amíg   nem  engedik  le   a  járművek 
eltávolítására kijelölt platformon. 
    Az  előző  bekezdés  szerinti  beavatkozás  megkezdettnek  tekintendő,  amennyiben  a 
szabálytalanul  parkolt  jármű  eltávolítási  beavatkozása  során  annak  vezetője  a  beavatkozás 
helyszínére érkezik. 
    A  jelen  szakasz  3.  bekezdése  szerinti  esetben  a  KLKV  érvényes  díjszabása  szerint  a 
megkezdett beavatkozás díját kell alkalmazni. 
    Az eltávolított járművet a KLKV depóján őrzik, a Kradjordje u. sz. n. alatt. 
    Az eltávolítás kapcsán előzőleg foganatosított cselekmények, a speciális jármű használatával 
az eltávolítás  és az eltávolított  jármű őrzésének költségeit  a   használó  viseli  a   KLKV által 
megállapított díjjegyzék szerint. 
    A jelen szakasz  szerint megfizettetett költségek  a KLKV bevételét képezik. 
    Az eltávolított járművet a használója vagy tulajdonosa átveheti a depón, annak eltávolításától 
számított  120 napon belül,  azzal  a feltétellel,  hogy az eltávolított  jármű használójaként vagy 
tulajdonosaként  igazolta  és tartotta  magát  nyilván,  és kifizette  a szabálytalanul  parkolt  jármű 
eltávolításának és őrzésének összes költségét a  KLKV érvényes díjszabása  szerint. 
    Amennyiben a járművet nem veszik át az előző bekezdésben szerinti határidőben, azt el fogják 
adni,  hogy  kiegyenlítsék  az  eljárás,  az  eltávolítás,  a  fekbér  költségeit,  és  más  esedékes 
költségeket. 

23. szakasz  

    Az  I.  és  II.  övezethez  tartozó  parkoló  használója,  aki  nem fizette  meg  előre  a  pakoló 
használatát,  vagy  folytatja  a  parkoló  használatát  a  parkolóhelyen  való  tartózkodás  idejének 
túllépésekor,  amelyre  előre  kifizette  a  parkolási  szolgáltatás  díját,  köteles  megfizetni  a 
különleges parkolójegyet.
    Az előző bekezdés szerinti különleges parkolójegy díjának megfizettetésére a meghagyást az 
ellenőr adja ki és kézbesíti a használónak. 
Amikor  az  ellenőrnek  nincs  lehetősége  arra,  hogy  kézbesítse  a  használónak  a  meghagyást, 
felerősíti azt a jármű elülső szélvédő üvegére. 
    A különleges  parkolójegy megfizetésére  a  meghagyás  kézbesítése  a  jelen  szakasz  előző 
bekezdése  szerinti  módon  szabályosnak  tekintendő,  és  a  meghagyás  későbbi  sérülése  vagy 



megsemmisítése nem hat ki az érvényes kézbesítésre és nem halasztja a parkolójegy fizetésének 
kötelezettségét. 
    Úgy kell tekinteni, hogy a parkoló-használó eljárt az átvett meghagyás szerint, ha kifizette a 
különleges parkolójegy díját a kiadásától számított 8 napon belül, a meghagyásban feltüntetett 
módon. 

24. szakasz  

    Ha a parkolón dolgokat vagy tárgyakat hagytak, amelyeknek a tulajdonosa, illetve tartója jelen 
van,  az  ellenőr  a  jelenlevő  tulajdonosnak,  illetve  tartónak  elrendelheti,  hogy azokat  azonnal 
távolítsa el. 
    A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti esetben, ha a dolgok vagy tárgyak tulajdonosa, illetve 
tartója  nem tartózkodik  a  helyszínen,  vagy  elutasítja  a  dolgok  vagy  tárgyak  eltávolítását,  a 
kommunális  felügyelő  az ellenőr feljelentése alapján határozatot  hoz, amelyben meghagyja a 
dolgok vagy tárgyak eltávolítását egy meghatározott határidőn belül, ami megállapítható órákban 
is. 
    Az ellenőrnek a jelen szakasz előző bekezdése  szerinti  feljelentése  mellé  csatolni  kell  a 
dolgok, illetve tárgyak fényképét. 
    A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti határozatot a dologra vagy tárgyra  kell felerősíteni, a 
nap és óra megjelölésével amikor az fel lett erősítve, és ezzel úgy tekintendő, hogy a kézbesítésre 
szabályosan került sor. 
    Az előző bekezdés szerinti határozat későbbi sérülése, megsemmisítése vagy eltávolítása nem 
hat ki az érvényes kézbesítésre. 
    A dolgok, illetve tárgyak eltávolításáról szóló határozat elleni fellebbezés nem halasztja a 
végrehajtását. 
    A kommunális felügyelő határozata elleni fellebbezésről a Községi Tanács dönt. 
    Amennyiben a dolgok vagy tárgyak tulajdonosa,  illetve tartója nem jár el  a kommunális 
felügyelőnek a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti  végzése szerint, a kommunális  felügyelő a 
hatásköri  szervnek  benyújtja  kérelmét  szabálysértési  eljárás  lefolytatására,  és  végzést  hoz  a 
határozat végrehajtásának engedélyeztetéséről a KLKV járművének használatával. 
    Amennyiben a parkolóban dolgokat vagy tárgyakat hagytak, amelyeknek a tulajdonosa, illetve 
tartója  ismeretlen,  a  kommunális  felügyelő  az  ellenőr  feljelentése  alapján  határozatot  hoz, 
amellyel meghagyja a KLKV-nek azok eltávolítását. 
    A jelen szakasz előző bekezdése szerinti  feljelentéshez az ellenőr  csatolja a dolgok vagy 
tárgyak fényképét. 

25. szakasz  

    Az eltávolított dolgokat vagy tárgyakat a  KLKV lerakójában, a Karadjordje u. sz. n. alatt kell  
őrizni, éspedig  azok eltávolítását követő legtöbb 120 napig. 

26. szakasz  

    A dolgok vagy tárgyak eltávolításának költségeit a KLKV járművének használatával, valamint 
azok őrzésének költségeit a használó viseli a KLKV díjszabása szerint. 
    A jelen szakasz 1. bekezdése szerint fizetett költségek a KLKV jövedelmét képezik.



27. szakasz  
    Az eltávolított dolgokat vagy tárgyakat a tulajdonos átveheti a lerakóból a jelen rendelet 25. 
szakaszában megállapított határidőn belül, azzal a feltétellel,  hogy az eltávolított dolgok vagy 
tárgyak tulajdonosaként igazolta és tartotta nyilván magát, és kifizette ezek eltávolításának és 
őrzésének költségeit a KLKV érvényes díjszabása szerint. 
    Amennyiben a dolgokat vagy tárgyakat nem veszik át az előző szakasz szerinti határidőn 
belül, azokat el fogják adni, hogy kiegyenlítsék az eljárás, az  eltávolítás, a  fekbér költségeit, és 
más esedékes  költségeket. 

VII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 

28. szakasz  

    Szabálysértésért  50.000,00  dinártól  1.000.000,00 dinárig  terjedő  pénzbírsággal  a  KLKV 
sújtható, ha nem a jelen rendelet 4. és 5. szakasza szerint jár el. 
    A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 2.500,00 dinártól 75.000,00 dinárig 
terjedő pénzbírsággal sújtható a KLKV felelős személye. 

29. szakasz  

    Szabálysértésért 50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal  sújtható a  jogi 
személy, ha 

1. a jelen rendelet 13. szakaszával ellentétes módon használja a kedvezményes  parkolóje-
gyet, 

2. nem a  jelen rendelet 14. szakaszának 2. bekezdése szerint jár el, 
3. a  jelen rendelet 17. szakaszával ellentétes módon jár el. 

    A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtható a jogi személy felelős személye. 
    A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtható a vállalakozó. 
    A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtható a természetes személy. 

30. szakasz  

    A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
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I n d o k l á s  

A kommunális tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 88/2011. sz.) 
3. szakaszának 7. pontja definiálja, hogy a nyilvános parkolók igazgatása a nyilvános parkolási 
területek feltételeinek megteremtése és fenntartása és a különleges, a gépjárművek parkolására 
meghatározott területek, valamint a parkolt járművek eltávolítása és áthelyezése, és berendezések 
elhelyezése,  amelyek  megakadályozzák  a  parkolt  járművek  elhajtását  a  hatásköri  szerv 
meghagyására. 
A törvény 13. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzati egység képviselő-
testülete  rendelettel  irányozza  elő  területén  a  kommunális  tevékenység  ellátását,  valamint  a 
kommunális tevékenység ellátójának általános és különleges jogait és kötelezettségeit, beleértve 
a  kommunális  szolgáltatás  fizetésének  módját,  a  kommunális  szolgáltatás  használatának  és 
megfizettetésének ellenőrzését  és a kommunális  tevékenység ellátójának meghatalmazásait  az 
ellenőrzés  gyakorlásában,  és  az  intézkedéseket,  amelyek  foganatosítására  az  ellenőrök 
meghatalmazással rendelkeznek. 

Az utakon a  biztonságos közlekedésről  szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 
41/2009., 53/2010. és 101/2011. sz.) előirányozza, hogy a közlekedés műszaki szabályozását az 
állami utakon a közlekedési ügyekben hatáskörrel rendelkező minisztérium látja el, a településen 
a  községi  utakon  és  utcákon   pedig  a   helyi  önkormányzati  egységnek  a  közlekedésben 
hatáskörrel  rendelkező  szerve.   A  törvény   158.  szakasza  szerint  a   közlekedés  műszaki 
szabályozásán minden intézkedés  és akció értendő,  amelyekkel megállapítják a  közlekedési 
rendet  szabályos  feltételek   és   útmunkálati  feltételek  mellett,  de  különösen:  a  közlekedés 
irányítása   és vezetése,   a  sebességirányítást  a  közlekedési  folyamat  sűrűsségétől  függően,  a 
sebességkorlátozást az úttest állapotától és az  időjárási viszonyoktól függően, az egyirányú utak 
és utcák kijelölése, az utak és utcák kijelölése, amelyekben tilos a közlekedés vagy  bizonyos 
fajtájú járművek közlekedése,  a mozgási sebesség korlátozása a járművek minden vagy egyes 
kategóriájára  vonatkozóan,  a  parkolásra  és  megállásra  kijelölt  területek  meghatározása,  a 
használók ellátása, irányítása vagy átirányítása, a közlekedés szabályozásának biztonságos  és 
hatékony módjának megállapítása útkereszteződéseken, az autóbuszmegállók elhelyezkedése,  az 
engedélyezett  tengelyterhelések,  a   környezetvédelem  miatt  és  hasonlók.  A  településen  a 
közlekedési-műszaki  intézkedésekkel rendezni kell a közlekedési rendet szabályos feltételek és 
útmunkálatok feltételei mellett,  de különösen: az átutazói, teher, kerékpáros, gyalogos forgalom 
irányítása, az utasok nyilvános szállítására szolgáló utak és utcák megállapítása, a közlekedési 
vonal használata az  utasok nyilvános szállításában, a sebességkorlátozás miden vagy csak egyes 
járműkategóriákra  vonatkozóan,  az  egyirányú  utcák,  gyalogosövezetek,  lassított  közlekedési 
övezetek,  „30”-as  övezetek,  iskolai  övezetek,  környezetvédelmi  övezetek  megállapítása,  az 
útkereszteződéseken  a  biztonságos   és  hatékony  közlekedésszabályozás  megállapítása,   a 
járművek parkolási és megállási  területeinek megállapítása,  a használók ellátása,  irányítása és 
átirányítása stb. A megállapított közlekedési rend lefolytatásához ki kell dolgozni a közlekedési 
projektumot, és az utakon el kell helyezni a közlekedési jelzéseket a projektum szerint. A jelen 
törvény 157. szakaszának 1. bekezdése szerinti hatásköri szerv adja jóváhagyását arra, hogy a 
projektum összhangban a megállapított közlekedési renddel készült el. 

    Mivel  szükség  mutatkozott  a  nyilvános  parkolók  igazgatása  és  fenntartása  kommunális 
tevékenység feltételeinek és módjának, valamint Zenta község területén a nyilvános parkolók 



használata feltételeinek rendezésére, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztálya 
kidolgozta a nyilvános parkolókról szóló rendeletet és azt utalta Zenta község Községi Tanácsa 
elé megvitatás és elfogadás céljából. 
    Zenta község Községi Tanácsa 2013.03.12-én a 08-90/2013 számú végzésével megerősítette a 
nyilvános parkolókról szóló rendeletjavaslatot és utalta azt Zenta Község Képviselő-testülete elé 
megvitatás és elfogadás céljából.
    Az előterjesztettek alapján javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek a nyilvános parkolókról 
szóló rendeletnek a javasolt szövegben való elfogadását. 


