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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

16/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete 

A gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról szóló 34/2015. (XII.18.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-

désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzata-

iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában írt feladatkörében el-

járva, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 30. § 

(5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró az Ügyrendi és Szociális Bizott-

ság, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. mel-

léklet 2.1.64. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról szóló 34/2015.(XII.18.) önkormány-

zati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén belül minden olyan épületre, 

amelynek telkén az 1. § (2) bekezdés alapján előírt mennyiségű gépjármű várakozóhely kiala-

kítása telken belül műszaki okokból nem biztosítható.  

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden beruházóra, építtetőre, (továbbiakban: építtető) aki az 

(1) bekezdésben foglalt területen a meglévő gépjármű várakozóhelyek számának növekedésé-

vel járó új épület építésére, meglevő átalakítására, bővítésére kér építéshatósági engedélyt, be-

jelentés tudomásulvételét, vagy az épület rendeltetésének módosítását, továbbá arra az építte-

tőre, aki az építés során már meglevő gépjármű várakozóhelyet vagy gépjármű tárolót szüntet 

meg.” 

2. § 

A gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról szóló 34/2015.(XII.18.) önkormány-

zati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az épület használatbavételi, továbbá működési engedély kéreleméhez csatolni kell a köz-

területen megépült parkoló forgalomba helyezésére vonatkozó hatósági engedélyét.” 

3. § 

A gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról szóló 34/2015.(XII.18.) önkormány-

zati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A megállapított gépjármű várakozóhely parkolóhelyenkénti egyszeri megváltási díja 

1.200.000,- Ft + Áfa, azaz egymilliókétszázezer forint + Áfa.” 
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4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 

 

Kiskunhalas, 2022. május 26. 

 

 

 

 

 

 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 

 polgármester jegyző   

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztése megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2022. május 27. 

 

 

 

         Kollárné dr. Lengyel Linda 

             jegyző 


