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1            ELŐTERJESZTÉS – 2. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. július 4. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: dr. Molnár-Fábián Ágnes aljegyző 
Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 

 
 

A tárgyalandó témakör: 
Parkolási rendelet felülvizsgálata, parkolási bérletek 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagymaros Városban a parkolás rendjéről Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a fizető parkolási rendszerről szóló 7/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete 
rendelkezik. 
 
A veszélyhelyzetre való tekintettel a Képviselő-testület úgy döntött, hogy fél éves 
időintervallumokra bocsátja ki a parkolóbérleteket. Erről a Képviselő-testület határozatban 
döntött. 
 
Mivel a jogszabályi környezet nem adott lehetőséget arra, hogy az Önkormányzat díjakat emeljen, 
ezért Nagymaros Város Képviselő-testülete sem tudott időben döntést hozni a második féléves 
parkolójegyek és bérletek díjairól, illetve a parkolási rendszerről szóló rendelet sem volt érdemben 
módosítható. 
 
Fentiekre tekintettel a Képviselő-testületnek mielőbb meg kellene fogalmazni, hogy az első 
féléves bérletek meddig maradnak érvényben, illetve döntést kell hoznia arról, hogy a második 
féléves bérletek nyomtatása megkezdődhet. 
 
A rendelet éves parkolóbérletekről rendelkezik, ezért kérem a Testületet, hogy a rendelet 
felülvizsgálata során fogalmazza meg elképzelését a 2023-as évre vonatkozó díjtételekről. Ezt 
követően lehet a rendelet módosítását megkezdeni. A díjak emeléséről csakis rendeleti formában 
dönthet a testület. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni 
és abban döntésüket meghozni! 
 
 
Nagymaros, 2022. június 30.          
         Heinczinger Balázs s.k. 

              polgármester 
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Határozati javaslat 

 
 

Nagymaros Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

____/2022 (VII.__.) határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1./ a 2022. I. féléves parkolóbérletek érvényességét meghosszabbítja 2022. _________. hó ___. 
napjáig; 
2./ a 2022. II. féléves parkolóbérletek nyomtatását megrendeli; 
 
3./ továbbá az éves bérletek árát változatlanul hagyja/_________ Ft-ra emeli nagymarosi 
lakóhellyel rendelkező gépjármű tulajdonosok esetében; _________ Ft-ra emeli 
nagymarosi lakóhellyel nem rendelkező gépjármű tulajdonosok esetében; / nagymarosi 
lakóhellyel rendelkező gépjármű tulajdonosok részére ingyenessé teszi. A döntés 
érvényesítéséhez felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletet módosítsa. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 
 
 

   
 
 
                

 


