
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2003. (XII. 17.) számú rendelete   

a gépjárművek elhelyezésének szabályozásáról 

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2007. (IV.2.) számú önkormányzati 

rendelettel) 

 

Abony Város Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény. l6.§. 

/l/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/l997. /XII.20./ Korm. rendelet /továbbiakban: OTÉK/ 42. §-ának 

/10/ bekezdésében leírtakra vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. §.  

 

A rendelet célja Abony város sajátosságaira figyelemmel, közlekedési vizsgálat alapján az 

építmények, önálló rendeletetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előirt 

mennyiségű személygépkocsi-elhelyezési kötelezettség szabályozása.  

2. §.  

 

A rendelet hatálya kiterjed Abony Város OTÉK által szabályozott, beépítésre szánt területén 

lévő építményre, önálló rendeltetési egységre, valamint a terület rendeltetésszerű 

használatához szükséges várakozóhelyre.   

 

 

A biztosítandó várakozóhelyek szabályozása 

 

3. §. 

 

/1/ Az ingatlanoknál legalább az alábbi darabszámú személygépkocsi elhelyezési 

     lehetőségről kell gondoskodni: 

       a./ Minden lakáshoz és üdülőegységhez 1 db. személygépkocsi.
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       b./ Kereskedelmi egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett l5 m2-e  

           után 1 db, e fölött minden megkezdett 30 m2 nettó alapterület után további1   

           db  személygépkocsi.  

 

      c./ Vendéglátóegység fogyasztóterének minden megkezdett 7 m2 nettó  

           alapterülete után /beleértve a terasz, kerthelyiség területét is/ 1 db  

           személygépkocsi.  

 

      d./ Alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység /bölcsőde, óvoda, alsó- és  

           középfokú iskola/ minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó  

           alapterületének minden megkezdett 30 m2-e után 1 db személygépkocsi.  
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      e./ Egyéb művelődési egységek /múzeum, könyvtár stb./ főhelyiségeinek minden  

           megkezdett 75 m2 nettó alapterülete után 1 db gépjármű.  

 

       f./ Sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 7 férőhelye után 1 db  

           személygépkocsi.  

 

       g./ Igazgatási, ellátó, szolgáltató és nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő  

            egységek főhelyiségeinek minden megkezdett l5 m2 nettó alapterülete után 1  

            db személygépkocsi.  

 

      h./ Ipari egységek gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m2-e  

           után 1 db személygépkocsi.  

 

      i./ Raktározási egységek raktárhelyiségeinek minden megkezdett 500 m2-e után  

          1 db személygépkocsi.  

 

      j./ Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek – távolsági és  

          helyközi autóbusz állomás és megállóhely egységhez minden 1.500 lakos után  

          1 db személygépkocsi. 

 

      k./ Egyéb rendeltetési egységek főhelyiségeinek minden megkezdett 30 m2 nettó  

           alapterülete után 1 db személygépkocsi.  

 

      l./ Minden jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális létesítmény és  

          közhasználatú park területének minden megkezdett 750 m2-e után 1 db  

          személygépkocsi. 

 

/2/ Jelen rendelet 3.§-ában nem szabályozott kérdésekben az OTÉK 42.§-ának , illetve 4-

számú mellékletének előírásait kell alkalmazni.
2
 

 

 
.  

 

4. §.  

 

/1/ Amennyiben a rendelet 3.§-ában – kivéve (1) a.) pont – előírt személygépkocsi –

elhelyezés saját területen nem biztosítható, úgy 500 m-en belül gépjármű-várakozóhely 

kialakítása a közterület közlekedésre szánt területének, illetőleg a közforgalom céljára átadott 

magánút területe egy részének felhasználásával az út kezelőjének hozzájárulásával 

lehetséges.
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/2/ Közterületi parkolóhely kialakításának módja, határideje:  

a. A parkoló kialakítására a rendeltetési egység működtetőjének kiviteli tervet kell 

készítetnie, melyet a közút kezelője engedélyez.
4
 

 
  

     b./  Parkoló csak szilárd burkolattal létesíthető /betonburkolat, aszfaltburkolat, térburkolat, 

           gyephézagos burkolat stb./.
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     c./ A rendeletben meghatározott gépjármű várakozó helyet a rendeltetési egység   

          használatba vételi engedély kérelmezésének időpontjára kell kialakítani.  

  

5. §.  

 

A közterületen kiépített parkoló az Önkormányzat tulajdonába kerül. Fenntartásáról a 

rendeltetési egység működésének ideje alatt a rendeltetési egység működtetője, rendeltetési 

egység megszűnését követően pedig a közút kezelője gondoskodik. 

 

 

 

Záró rendelkezés  

 

6. §. 

 

/1/ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell  

      alkalmazni.  

 

Abony, 2003. december 17. 

 

 

 

    Dr. Gajdos István József             Varga Sándorné  

     polgármester                            jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2003. december 17. 

 

 Varga Sándorné 

 jegyző 
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Záradék: Abony Város Önkormányzat a gépjárművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 

29/2003. (XII.17.) számú rendeletének az alábbi rendelettel egységes szerkezetbe foglalása 

megtörtént: 

 

- Abony Város Önkormányzat 11/2007. (IV.2.) számú rendelete 

 

 

 

 


