
Bük Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

18/2006.(XI.28.) rendelete 

a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról 

Bük Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a közúti közlekedésrıl 
szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdése alapján Bük Város közigazgatási területén 
az önkormányzat tulajdonában lévı parkolóterületeken a parkolás szabályait és a 
parkolási díjakat a következık szerint állapítja meg. 

Általános rendelkezések 

1. § A rendelet célja a parkolni szándékozók számára kiépített parkolóhelyeken 
megfelelı parkolás biztosítása. 

2. § A rendelet területi hatálya kiterjed a Bük Város Önkormányzata által üzemeltetett 
illetve az önkormányzat által jelen rendelet alapján a parkoló üzemeltetésével megbízott 
(a továbbiakban együtt: üzemeltetı) által üzemeltetett parkoló területekre. 

3. § A rendelet hatálya nem terjed ki a: 
– megkülönböztetett jelzéssel ellátott jármővek, 
– figyelmeztetı (sárga villogó) jelzést használó kommunális jármővek, 
– segédmotoros kerékpárok, kerékpárok és 
– külön engedéllyel rendelkezı mozgáskorlátozottak gépjármőveinek parkolására, 
- az önkormányzat által kibocsátott engedéllyel rendelkezı gépjármővek parkolására. 

A fizetı-várakozóhelyek mőködtetése 

4. § (1) A fizetı-várakozóhelyek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. 
(2) A fizetı-várakozóhelyeken az üzemeltetınek tájékoztató táblákat kell elhelyezni. 

A tájékoztató táblákon fel kell tüntetni: 
– az üzemeltetı nevét és címét, 
– a fizetı parkírozási idıszakot: 
naponta: 7–19 óráig, 
– a várakozási díj összegét, 
– a pótdíj összegét, 
– a díj megfizetésének módját. 
5. § (1) A fizetı-várakozóhelyeket elıre váltott parkolójegyekkel  lehet igénybe venni. 
(2) A parkolójegyeket az autó szélvédıje, vagy oldalablakai mögött, jól látható helyen 

kell elhelyezni. 
(3) A parkolójegyeket a parkolási idıtartamnak megfelelı névértékben kell 

megváltani. 
(5) A már felhasznált parkolójegy újra nem használható fel. 



A fizetı-várakozóhelyek igénybevételi díja és ideje 

6. § (1) A fizetı-várakozóhelyek igénybevételi díja:  
- óránként: 100 Ft áfával együtt, 
– naponként: 600 Ft áfával együtt, 
- naptári évenként: 90 000 Ft áfával együtt. 

(2) A parkolójegy nélkül, érvénytelen jeggyel parkolók, illetve aki parkolójegyét nem 
az elıírásoknak megfelelıen helyezi el, valamint a megengedett várakozási idın túl 
parkoló gépjármővek vezetıi pótdíjat kötelesek fizetni. 

(3) A pótdíj mértéke:  
– a helyszínen óránként: 1000 Ft (áfát is tartalmaz) 
– a késıbbi befizetés esetén 
óránként:  

2000 Ft (áfát is tartalmaz). 

  

Parkolók üzemeltetésének átadása 

8. § (1) A parkolókat a mindenkor hatályos, az önkormányzati vagyon hasznosítására 
vonatkozó rendelkezések alapján a Képviselı-testület üzemeltetésre ellenérték fejében  
átadhatja. 

(2) Az üzemeltetésre átadott parkoló megjelölésérıl, ırzésérıl, tisztántartásáról az 
üzemeltetı köteles gondoskodni az üzemeltetési szerzıdésben meghatározott módon. Az 
üzemeltetı jogosult a parkolási díj és pótdíj beszedésére, mely saját bevételét képezi. 

Záró rendelkezések 

9.§ E rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı 
gondoskodik. 

 
 
Bük, 2006. november 27. 
 
 
Horváth Lajos s.k.       Dr. Tóth Ágnes s.k. 
  polgármester             jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   1. melléklet a 18/2006.(XI.28.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Európa út 1372/12 29 Danubius el ıtt 
Termál krt. 1336/3 21 Éva Kemping el ıtt  

Termál krt. 1340 9 
Corvus Hotel 

mellett 

Termál krt. 1333/21 31 ABC mellett 
Termál krt. 1340 6 Répce szálló el ıtt 

Termál krt. 1343 12 
Szabadid ı 

központ mellett 

Termál krt. 1337/7 10 
Buzavirág és küls ı 
Termál krt. között 

Rózsa utca 1337/58 18   

Nefelejts utca 1233 8 
Boltosházzal 

szemben 

Tulipán utca 1264 9   

Főzfa utca 1298/2 9 

Párhuzamos 
parkolás az 

utcában 
Főzfa utca 1298/2 8   
Összesen:   170  

    
   

    

 


