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(3) Az önkormányzat nevében 
a polgármester a parkolóhelyek 
megváltásáról az építtetővel szer-
ződést köt. 
(4) A parkolóhely-megváltási 
díjat a parkolóhely-megváltási 
szerződés megkötését követő 15 
napon belül kell az építtetőnek 
befizetnie. A szerződésben rögzí-
teni kell továbbá, hogy a pénzbeli 
megváltási díj összegét az építte-
tőnek az Önkormányzat parkoló-
építési hozzájárulási díj alszám-
lájára kell befizetnie. Abban az 
esetben, ha pénzbeli megváltá-
sáról létrejött szerződés bármely 
okból megszűnik, a megváltási 
díjat az Önkormányzat vissza-
fizeti.
(5) Amennyiben a parkolási igé-
nyű létesítmény rendeltetése a 
későbbiek során oly módon vál-
tozik, hogy annak a jelen rendelet 
szerinti parkolóhely-szükséglete 
csökken, a befizetett megváltási 
összeg nem igényelhető vissza. 
Ismételt rendeltetésimód-válto-
zás esetén azonban a korábbi 
rendeltetésre megkötött parko-
lóhely-megváltási szerződésben 
meghatározott számú parkoló-
hely létesítése esetén a megváltá-
si díj ismételten nem kérhető. 
(6) Meghiúsult építkezés esetén 
a szerződés hatályát veszti, és 
az építtető a befizetett összeget 
visszaigényelheti. Meghiúsultnak 
kell tekinteni az építkezést akkor, 
ha az építési engedély érvényét 
veszti. 
(7) A parkolóhelyek megváltását 
képező befizetéseket az önkor-
mányzat elkülönítetten keze-
li, és azt kizárólag Érd Megyei 
Jogú Város területén létesítendő 
parkolóhelyek, parkolóházak és 
mélygarázsok építésére, kialakí-
tására fordítja.

A parkolóhely-létesítési köte-
lezettség közterületi parkoló 
építéssel történő kielégítésének 
szabályai
9. § (1) Ha az építtető parkoló-
hely-létesítési kötelezettségét a 

3. § (7) bekezdés b) pontjában 
meghatározott módon teljesí-
ti, köteles az Önkormányzattal 
– a közterületen történő parkoló 
kiépítéséről – szerződést kötni.
(2) Az önkormányzat nevében 
a polgármester a parkolóhelyek 
kiépítéséről az építtetővel szer-
ződést köt. A szerződésben rög-
zíteni kell az Önkormányzatra 
átruházandó, megvalósítandó 
parkolóhelyek számát, kialakí-
tásuk módját, tervezett helyét, 
valamint azok várható megvaló-
sulásának időpontját. 
(3) A parkolót az ÚT 2-1.210 
útügyi műszaki előírás alapján, 
a közút kezelője által meghatá-
rozott módon, saját költségen 
köteles az építtető kiépíteni.
(4) A parkolóhely az építési 
telek előtti közterületen, az épí-
tési telek oldalhatárainak egye-
nes vonalú meghosszabbításai 
között, a közútig terjedő terüle-
ten belül építhető ki. 
(5) A parkolóhely az utak épí-
tésének, forgalomba helyezésé-
nek és megszüntetésének enge-
délyezéséről szóló 15/2000. (XI. 
16.) KöViM rendelet által meg-
határozott forgalomba helyezési 
eljárás sikeres lefolytatása után 
az Önkormányzat tulajdonába 
kerül.
(6) A közút/közterület keze-
lője a használatbavételi eljárás 
lefolytatásához igazolja az épí-
tési hatóság felé a parkoló meg-
valósítását.

Közforgalom céljára átadott 
magánút területe egy részé-
nek felhasználására vonatko-
zó szabályok
10. § (1) A 3. § (7) bekezdés 
c) pontja szerinti parkolóhely 
biztosítására kizárólag akkor 
van mód, ha az építtető hitelt 
érdemlően igazolja:
a) a magánút tulajdonosának 
hozzájárulását;
b) a közlekedési hatóság arra 
vonatkozó igazolását, hogy 
a magánút parkolási célú fel-

használása a közlekedést nem 
veszélyezteti, valamint
c) az út kezelőjének a parkoló-
hely céljára történő felhasználá-
sához való hozzájárulását.
(2) Egyebekben a 9. §-ban fog-
lalt szabályokat kell alkalmazni.

Közterületi parkoló beszá-
mítása a parkolóhely-építési 
kötelezettségbe önkormány-
zati tulajdonú épületek esetén
11. § (1) Önkormányzati tulaj-
donú épületek esetén az épület 
főbejáratától gyalogúton számí-
tott 500 m-en belül a parko-
lóhely közterületen kiépíthető, 
illetve meglévő közterületi par-
kolóban, parkolóházban vagy 
parkolólemezen elhelyezhető a 
3. § (7) bekezdésének d) pontja 
alapján.
(2) Már kialakított közterüle-
ti parkoló csak akkor vehető 
figyelembe a meglévő épület 
közterületi parkolóhely számá-
nak biztosításánál, ha az érin-
tett közterületi parkolóról olyan 
parkolásfelvétel készül (leg-
alább egy héten keresztül, heti 
3 alkalommal a reggeli, nap-
közbeni és az esti mértékadó 
időszakokban), mely alapján a 
parkolási igények különidejű-
sége megbízhatóan igazolható. 
A parkolásfelvételt az engedélyt 
kérő saját költségére köteles 
elkészíttetni, és annak eredmé-
nyét hiteles módon dokumen-
tálni. 
(3) A különidejűség csak akkor 
vehető figyelembe, ha a már 
kialakított parkolóban a bővít-
mény használatának időszaká-
ban (napközbeni vagy esti) a 
kihasználatlan parkolóhelyek 
száma legalább 20%-kal megha-
ladja az építés jellegének megfe-
lelően számított parkolóhelyek 
számának szükséges mértékét.

Közterületi parkolók igénybe-
vételének szabályai
12. § (1) Közterületi parkolót 
kizárólagosan használni csak 

a közút/közterület kezelőjével 
kötött megállapodás alapján 
lehet a jelen rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott 
díjtétel megfizetésével.
(2) Megállapodás hiányában 
közterületi parkoló csak forgal-
mi engedéllyel rendelkező sze-
mélygépkocsival, mikrobusszal 
és 3,5 tonnát meg nem haladó 
teherbírású teherautóval foglal-
ható el a fizető parkolóhelyek-
ről szóló rendeletben foglalt 
szabályok szerint.
(3) Azon parkolóhelyek haszná-
latára, melyek esetében forga-
lomtechnikai és műszaki szem-
pontból az elkorlátozás megold-
ható, kizárólagos használati jog 
biztosítható, a közút/közterület 
kezelőjével kötött szerződés 
alapján.
A kizárólagos használathoz 
szükséges forgalomtechnikai 
kialakítás lehetőségéről és mód-

járól a közút/közterület kezelő-
je dönt.
(4) A kizárólagos használat 
biztosítása érdekében a parko-
lásgátló elhelyezése és annak 
költsége, valamint a nem meg-
felelően elhelyezett parkolás-
gátló által okozott károkért a 
felelősség a használót terheli.
(5) A kizárólagos használat 
minimális időtartama 1 hónap. 
Az egy évnél rövidebb időre 
kötött kizárólagos használat 
díja jelen rendelet 1. sz. mellék-
letében meghatározott éves díj 
időarányos része.

Értelmező  
és zárórendelkezések
13. § A szükséges parko-
lószám megvalósításának 
aránytalan többletköltsége: a 
Városközpontban meghatáro-
zott parkolóépítési hozzájárulás 
(parkolóhely-megváltás) egy-

szeri díját meghaladó összeg.
14. § (1) Jelen rendelet 2010. 
január 1-jén lép hatályba.
(2) A fizető parkolóhelyekről 
külön önkormányzati rendelet 
rendelkezik.
15. § E rendelet a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, az 
Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

dr. Szabolcs   T. Mészáros
  Mária  András
  jegyző	 polgármester	

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
szeptember 10‑ei ülésén.

*

A rendeletek és a határozatok mellékletei 
a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, 
Szervezési  és  Törvényességi  Irodáján, 
valamint  a  www.erd.hu  weboldalon 
tekinthetők meg.
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