
Gödöllő Város Polgármestere

E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére
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Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Képviselő-testülete 2004. január 26-i ülésén alkotott rendeletet a várakozási
övezetek  rendjéről  és  a  parkolási  díjakról.  Az  eltelt  időszak  alatt  a  rendelet  hat  alkalommal
került módosításra.

A Képviselő-testület a most módosításra javasolt díjtételeket 2006. decemberi ülésén a
30/2006. (XII. 18.) számú rendeletében határozta meg, vagyis a díjtételek 2 éve nem változ-
tak. A 14/2008. (IV. 7.) sz. önkormányzati rendeletben döntés született arról, hogy a Petőfi
Sándor Művelődési Háznál levő 6. számú várakozási övezetben 1 óra 30 perc díja 10 Ft. En-
nek a parkolási módnak a bevezetése igazolta a módosítás helyességét, a kedvezmény idejé-
nek és díjának megváltoztatására nem teszek javaslatot.

A belvárosban a rendelkezésre álló parkolóhelyek számának szűkülése indokolttá teszi a meg-
lévő parkolóhelyeken az egyes autók várakozási idejének csökkentését, a mélygarázsban tör-
ténő parkoltatáshoz a felszíni parkolási árak fokozatos közelítését is. E mellett a két év alatt
eltelt időszakban bekövetkezett inflációra való tekintettel, is indokolt a díjtételek emelése.
A díjtételek javasolt módosítása:

Régi ár Emelés mértéke Új ár
Alapdíj: 180 Ft/óra 11,1% 200 Ft/óra

Eljárási díjak:
Várakozási engedély pótlása: 2 640 Ft/db 13,6% 3 000 Ft/db

Várakozási engedély cseréje: 2 640 Ft/db 13,6% 3 000 Ft/db
A bérletek díja, mivel az alapdíj mértékéhez kötöttek,

· heti bérlet az alapdíj 30-szorosa

· havi bérlet az alapdíj 50-szerese

· éves bérlet az alapdíj 500-szorosa
automatikusan emelkednek.
A pótdíjak mértéke szintén az alapdíj függvényében változik.

A díjtételek a nyomdai munkák miatt – ami több mint egy hónapot vesz igénybe – 2009. feb-
ruár 15-től módosulnának.

Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiekben leírtak figyelembe vételével javaslom a módosított díjtételek elfogadását, és
ezzel összefüggésben az önkormányzati rendelet módosítását.

Gödöllő, 2008. december „ 3 .”

Dr. Gémesi György
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…….../2008. évi (....….....) számú önkormányzati rendelet

Gödöllő Város közterületén kialakítandó várakozási övezetek rendjéről és a parkolási
díjról szóló többször módosított 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet módosítá-

sáról

1. § A 2/2004. évi (II. 2.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:

„  2. sz. melléklet
Díjtételek

Alapdíj 200 Ft/óra
A 6. számú várakozási övezetben 1 óra 30 perc díja: 10 Ft

Eljárási díjak:

Várakozási engedély pótlása: 3 000 Ft/db
Várakozási engedély cseréje: 3 000 Ft/db ”

2. § Ez a rendelet 2009. február 15. napján lép hatályba.

Gödöllő, 2008. december  „……..”

Dr. Gémesi György Dr. Nánási Éva
polgármester címzetes főjegyző
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