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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselő-testület 2022. augusztus31-i ülésére 

 

Tárgy: A parkolókról, a parkoló építés pénzbeli megváltásáról, a megváltási díj 

felhasználásról szóló 24/2011. (V. 20.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 

 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33. 

szám alatti ingatlanon (volt Civil Ház területe) Pest Megye Önkormányzata (1052 Budapest, 

Városház u. 7.) építtető megbízásából jelenleg Zarándokvezető-turistavezető képző központ 

épül. A 2019. július 24. napján Pest Megye Önkormányzatával, mint konzorciumvezetővel 

megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás VI.1. és VI.4. pontjai alapján a 

beruházással létrehozott vagyon tulajdonjoga a beruházással érintett települési önkormányzatot 

illeti, a beruházás megvalósulását követően Pest Megye Önkormányzata konzorciumvezető a 

beruházás aktivált könyv szerinti értékét térítésmentesen átadja a Kistarcsa Város 

Önkormányzata részére.  

 

A parkolókról, a parkoló építés pénzbeli megváltásáról, a megváltási díj felhasználásról szóló 

24/2011. (V. 20.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) és a 2019. december 

13. napján kelt PE-07/EP/01523-11/2019. számú építési engedély alapján Pest Megyei 

Önkormányzatnak, mint építtetőnek 3 db parkolóhely megváltására kell szerződést kötnie 

Kistarcsa Város Önkormányzatával. A parkoló megváltás díja a jelenleg hatályos Rendelet 

alapján összesen nettó 300 000 Ft + ÁFA. 

 

A Rendelet 5. § (4) bekezdése szabályozza, hogy a polgármester méltányosságból mely esetben 

tekinthet el a parkoló megváltási díj megfizetésétől. A hatályos szabályozás alapján ez kizárólag 

abban az esetben lehetséges, ha a parkoló megváltását kérelmező ingatlant, vagy ingatlanrészt 

ad ingyenesen önkormányzati tulajdonba.  

 

Tekintettel arra, hogy a fentiekben ismertetett esetben az építtető által épített épület mindvégig 

az Önkormányzat tulajdonában áll, rendkívül méltánytalan helyzetet eredményezne a Pest 

Megyei Önkormányzat, mint építtető parkoló megváltási díj fizetésére kötelezése. Ebből 

adódóan a Rendelet módosítása indokolt annak érdekében, hogy a nyilvánvalóan 

önkormányzati érdeket szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő építkezések 

esetén az építtetők egyedi polgármesteri döntés alapján mentesülhessenek a parkoló megváltási 

díj megfizetése alól. 
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A Rendelet 2011. évi megalkotása óta a parkoló megváltási díjak nem emelkedtek, jelenleg a 

megváltási díj az I. díjövezetben 250 000 Ft + ÁFA/parkoló, a II. díjövezetben 100 000 Ft + 

ÁFA/parkoló. Figyelemmel arra, hogy a díjak a jelenlegi árak és költségek mellett a 

parkolóépítés/biztosítás töredékét fedezik, indokolt azok emelése, egységesen 500 000 Ft + 

ÁFA/parkoló összegben történő meghatározása. A díjövezetek fenntartása a település jelen 

beépítettsége, illetve a településrészek építési övezeti előírásainak figyelembe vétele mellett a 

továbbiakban nem indokolt. A parkoló megváltási díjat építési vagy fennmaradási engedélyt 

igénylő tevékenység (építés, felújítás, bővítés) végzése, vagy építéssel nem járó 

rendeltetésmód-váltást végrehajtása esetén, a jogszabályban előírt számú parkoló helyek 

maximum felének megváltása esetén kell fizetni. Figyelemmel arra, hogy a parkoló megváltási 

díj emelése tárgyában alkotandó rendelkezés fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabálynak 

minősül, annak kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 32. §-a alapján, ennek 

megfelelően a megemelt díjtétel 2022. október 3. napján lép hatályba. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ugyanezen 

paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

 

A fentiek alapján az Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 

következők: 

 

aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

 A megemelt parkoló megváltási díjak mellett válhat kivitelezhetővé a hiányzó parkolók 

megépítése. A jelentős önkormányzati érdek mellett a méltányossági eset szabályozása 

következtében kieső bevétel összege elhanyagolható.  

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

 Nincsenek. 

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 Nincsenek. 

b) A módosító rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

 A módosító rendelet célja, hogy Kistarcsa településen a megváltozott gazdasági 

környezetben is megépüljön az elvárt számú parkolóhely mind telken belül, mind 

közterületen. A méltánytalan esetek kiküszöbölése. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 Rendelkezésre állnak. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 
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Rendeletalkotás! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a parkolókról, a 

parkoló építés pénzbeli megváltásáról, a megváltási díj felhasználásról szóló 24/2011. (V. 

20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022 (…) önkormányzati 

rendeletet. 

 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 

 

 

Kistarcsa, 2022. augusztus 17. 

 

 

         Juhász István 

           polgármester 

 


