Komárom város 3/2021-es sz. általános érvényű rendelete, amely módosítja és
kiegészíti 8/2020 sz. Komárom város általános érvényű rendeletét a
gépjárművekkel a történelmi városrészbe való behajtásért
és ott-tartózkodásért fizetendő helyi adóról

A Komáromi Képviselő-testület a SZNT községi önkormányzatokról szóló 369/1990
Tt. sz. törvénye 4.§, 3. bek., c) pontja és 11.§, 4. bek., d), e) és g) pontja szerint és
összhangban a helyi adókról, valamint a háztartási hulladék és az építési törmelék helyi
illetékéről szóló 582/2004 Tt. sz. törvény 66.§-val, valamint a közúti közlekedésről és néhány
törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 8/2009 Tt. sz. törvénnyel az alábbi általános
érvényű rendeletet fogadta el:
Cikk 1
Komárom város 8/2020 sz. általános érvényű rendelete gépjárművekkel a történelmi
városrészbe való behajtásért és ott-tartózkodásért fizetendő helyi adóról a következőképpen
módosul és egészül ki:
1. A 6. § a) és b) pontja kiegészül, és a következőképpen szól:
a) a történelmi városrészbe székhellyel rendelkező jogi személy és állandó vagy
átmeneti lakcímmel rendelkező, ingatlan-tulajdonos, vagy ingatlant bérlő természetes
személy,
a
megfelelő
nyilvántartás
kivonatának
benyújtásával
vagy
a személyazonosságát igazoló okmány, a tulajdonlap, a legfeljebb 3,5 t össztömegű
gépjármű forgalmi engedélye, a gépjárműhez fűződő jogviszonyt igazoló okirat
felmutatása és a behajtásért és ott-tartózkodásért kiszabott napi 0,028 euró
befizetését követően szerez jogosultságot. Az engedély természetes személy
számára kizárólag egy, a birtokában lévő gépjárműre adható ki, kivéve a b) pont
szerinti eseteket Az említett személyek jogosultak beléptető elektronikus kártya
kiadására minden egyes ingatlanra vagy telephelyre annak ellátása céljából vagy
javítás, szervizelés építési munkák elvégzésére, személyek szállítására vagy
ingóságok be- és kirakása céljából a szükséges időtartamra. A gépjármű tulajdonosa
vagy használója köteles ezt a kártyát a jármű egy látható helyén kirakni, miközben a
város történelmi részében tartózkodik.
b) a történelmi városrészbe székhellyel rendelkező jogi személy és állandó vagy
átmeneti lakcímmel rendelkező, ingatlan-tulajdonos, vagy ingatlant bérlő természetes
személy,
a
megfelelő
nyilvántartás
kivonatának
benyújtásával
vagy
a személyazonosságát igazoló okmány vagy a tulajdonlap, a legfeljebb 3,5 t
össztömegű gépjármű forgalmi engedélye, a gépjárműhez fűződő jogviszonyt igazoló
okirat és a köztéren kívüli garázsban vagy udvarban való parkolási lehetőség
igazolásának
(főként
tulajdonlappal,
bérleti
szerződéssel,
tulajdonos
hozzájárulásával, stb.) felmutatása és a behajtásért és ott-tartózkodásért kiszabott
napi 0,028 euró átalányár befizetését követően szerez jogosultságot. Az engedély
egy gépjárműre és egy parkolóhelyre adható ki. A saját telkén (garázs, udvar)
található parkolóhelyek tulajdonosa jogosult elektronikus belépőkártyák kiadására a
parkolóhelyek számának megfelelően
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2. A 10. §-ban a „900“ szám „1000“ – re módosul.

Cikk 2
(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
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