Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének
17/2009. (IX.11.) rendelete

A parkolás szabályairól
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a parkolás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy biztosítsa Tiszaszentimre község területén belül az
építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges számú gépjármű várakozóhelyeket (parkolókat).

A rendelet hatálya
2. §
A rendelet területi hatálya Tiszaszentimre község közigazgatási területén
kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli társaságra, akik (amelyek)
a.) új lakóépületet, vagy más, nem lakás céljára szolgáló építményt kívánnak létesíteni, bővíteni, vagy
b.)építési engedély-köteles rendeltetési, használati- mód változással járó
épület-felújítást, vagy
c.) olyan építéssel, vagy nem építési engedélyhez kötött építési munkával
járó rendeltetési mód változtatást kívánnak végrehajtani, amelyek az építési jogszabályok szerint parkolószám növekedést eredményeznek.

Parkolók kialakítása telken kívül
3. §
(1) A gépjármű elhelyezés biztosítására vonatkozó kötelezettséget, illetve az
előző használathoz képest jelentkező többlet parkolási igényt az illetékes
engedélyező hatóság az építésügyi engedélyezési eljárás során az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásai alapján állapítja meg.
(2) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az OTÉK
4. számú mellékletében meghatározott értéknél 50 %-kal kisebb mértékben állapítja meg a gépjármű elhelyezési kötelezettséget, a lakás és üdülőegység kivételével.

-2(3) Amennyiben az építtető az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévő, de rendeltetési módját megváltoztató létesítményhez, területhez nem
tudja biztosítani telken belül a (2) bekezdésben meghatározott számú parkolóhelyet, úgy a létesítés helyétől számított legfeljebb 500 m-en belül a
közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, felhasználásával a
Képviselőtestület hozzájárulásával gépjármű várakozóhelyeket alakíthat
ki.

Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendeletet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott módon kell kihirdetni és közzétenni.

Tiszaszentimre, 2009. szeptember 10.
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polgármester
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Záradék:
Ezen rendelet 2009. év szeptember hó 11. nap kihirdetésre került.

Kelt: Tiszaszentimre, 2009. szeptember 11.
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