
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
21/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete 

a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel 
történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől 

eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 
4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi 
Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság és Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 
2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési 
kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási 
közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 
8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
 

a) 4.§ (6) bekezdésében a „készpénzzel vagy chipkártyával” szövegrész helyébe 
a „készpénzzel, chipkártyával vagy bankkártyával” szöveg, 

b) 4.§ (7) bekezdésben a „chipkártya-rendszer” szövegrész helyébe a „chipkártya 
vagy bankkártya -rendszer” szöveg, 

c) 5.§ (1) bekezdésében a „chipkártyával és pénzérmével” szövegrész helyébe a 
„chipkártyával vagy bankkártyával és pénzérmével” szöveg, 

d) 5.§ (3) bekezdésében a „havi, féléves vagy éves” szövegrész helyébe a „napi, 
havi, féléves vagy éves”szöveg, 

e) 7.§ (1) bekezdés c)-d) pontjában a „legfeljebb kettő várakozási területre” 
szövegrész helyébe a „legfeljebb kettő egymást keresztező, vagy egymással 
szomszédos várakozási területre” szöveg, 

f) 9.§ (3) bekezdésében a „készpénzzel vagy bankkártyával” szövegrész helyébe 
„készpénzzel vagy bankkártyával, vagy a szolgáltató honlapján keresztül 
bankkártyával” szöveg 

g) 9. § (4) bekezdés a) pontjában az „a kérelmezővel szemben” szövegrész 
helyébe az „az általa üzemeltetett jármű vonatkozásában” szöveg 
lép. 
 
 



 
 

 
2. § 

 
A Rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

3. § 
 
Hatályát veszti a Rendelet 9.§ (4) bekezdés e) pontja 
 

4. § 
 

Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Kecskemét, 2018. november 22. 
 
 
 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás sk.    Dr. Határ Mária sk. 
 alpolgármester               jegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 

Kecskemét, 2018. november 22. 

 

           Dr. Határ Mária sk. 
                   jegyző 

 
 


