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Komárom város 2/2021 sz. általános érvényű rendelete, amely módosítja és kiegészíti 

a 7/2020 sz. általános érvényű rendeletet a gépjárművek ideiglenes parkolásáról  
 

A Komáromi Képviselő-testület a SZNT községi önkormányzatokról szóló 369/1990 

Tt. sz. törvénye 6.§, 2. bek. és 11.§, 4. bek, g) pontja szerint és összhangban a közutakról 

szóló 135/1961 Tt. sz. törvény (közúti törvény) 3.§, 2. bek. és 6a.§, 1. bek. rendelkezéseivel 

az alábbi általános érvényű rendeletet fogadta el: 

 
1. cikk 

 
Komárom város 7/2020 sz. általános érvényű rendelete a gépjárművek ideiglenes 

parkolásáról a következőképpen módosul és egészül ki: 
 

1. A 8. § (8) bekezdése a d) és e) pontokkal egészül ki az alábbiak szerint:  

d) „Panzió” parkolókártya 

e)„Vállalkozó” parkolókártya 

 

2. A 9. § (1) bekezdése kiegészül, és a következőképpen szól: 
 

(1) A „Lakos“ rezidens parkolókártya át nem ruházható parkolókártya, amely lehetővé 
teszi, hogy a parkolókártyához rendelt rendszámú gépjármű további költségek nélkül 
ideiglenesen parkolhasson azon zóna fizetett parkolóhelyén, amelyben a természetes 
személy állandó vagy átmeneti lakcímmel rendelkezik, illetve bérleti szerződés 
alapján lakik ott. Egy ingatlanra/lakcímre legfeljebb 3 kártya adható ki.  

 
 

3.  A 9. § (2) bekezdés első része kiegészül, és a következőképpen szól:  
- igazolást az adott zónában lévő állandó vagy átmeneti lakcíméről, illetve bérleti 

szerződésről, amely ingatlanhoz/lakcímhez a parkolókártyát kéri (személyi igazolvány 
vagy állandó lakcím igazolása),  

 
 
4. A 11. § a 11a§ és 11b§ részekkel egészül ki: 
 

§ 11a 
 „Panzió“ parkolókártya 

 
(1) A szálláshelyet üzemeltető természetes vagy jogi személy kártyát vásárolhat a panzió 

vendégeinek parkolása céljából. 

(2) A kártya csak M1 kategóriájú gépjárműre adható ki.2) 

(3) Egy adott meghatározott szubjektumhoz csak 1 kártya adható ki. 

 
§11b 

 „Vállalkozó“ parkolókártya 
 
(1) A kérvényező lehet az a vállalkozó 3a, aki nem rendelkezik állandó vagy ideiglenes 

lakóhellyel, székhellyel vagy üzleti hellyel a fizető parkolási övezetben, de annak az 
ingatlannak a tulajdonosa vagy bérlője, amelyben vállalkozást vagy irodát működtet, 
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vagy egyéb üzleti tevékenységet folytat, és erről tulajdoni lapot vagy bérleti szerződést 
nyújt be. 
 

(2) A kártya csak M1 kategóriájú gépjárműre adható ki. 2) 

(3) Egy meghatározott szubjektumhoz csak 1 kártya adható ki. 

 
5. A 12.§ (1) bekezdése c) pontja kiegészül, és a következőképpen szól: 

 
c) „Komplett“ abonens parkolókártya: 
 

Abonentná parkovacia karta „Komplet“  

 Kártya ára 

éves 150,00 eur 

féléves 75,00 eur 

 

 
6. A 12. § (1) bekezdése az e) és f) pontokkal egészül ki az alábbiak szerint:   

 
e) éves „Panzió“ parkolókártya 60,00 eur 

f) éves „Vállalkozó“ parkolókártya 100,00 eur 
 

 
 

2. cikk 
 

(1) A jelen általános érvényű rendelet tervezetét a Komáromi Képviselő-testület ülése 

előtt tették közzé a Tt. 369/1990 a községi önkormányzatokról szóló módosított 

törvény 6. §-a 3. bekezdése értelmében. 

(2) A jelen általános érvényű rendeletet a Komáromi Képviselő-testület 2021.05.20-án 

hagyta jóvá.  

 

(3) A jelen általános érvényű rendelet 2021.07.01-jén lép hatályba  

Kelt Komáromban, 2021.05.21. 
 
 
 

  
   Mgr. Keszegh Béla 
        polgármester 

  
  

 

 

–––––––––––––––––––––– 
2
 a Tt.106/2018 közúti forgalomban lévő járművek üzemeltetéséről és egyes törvények módosításáról sz. törvény, 

4§, 2.,3.és 4. bekezdés  
3a)

 a Tt. 513/1991 Kereskedelmi Törvénykönyv 2. §, 2. bekezdés 
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