Oroszlány Város Önkormányzatának
33/2004. (XII. 8.) Ör. rendelete
a közterületek rendjéről és használatáról szóló, többször módosított
12/2003. (VII. 2.) Ör. rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek rendjéről és használatáról szóló, többször
módosított 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletét a továbbiakban: R. az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 2. §-ának (6) bek-e az alábbiak szerint módosul:
„(6) A közterület egyéb használatának célja:
közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető berendezés, lábon álló
hirdetőtábla elhelyezése,
árusító és egyéb fülke, pavilon elhelyezése,
alkalmi és mozgóárusítás,
javító, szolgáltató tevékenység,
vendéglátó-ipari előkert,
üzletből közvetlenül közterületre történő árusítás esetén az üzlet előtti 1 méter széles sáv
igénybevétele,
üzleti tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat (szélfogó, üzleti lépcső, üzleti
portál),
kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális valamint vallásfelekezeti rendezvények,
mutatványos tevékenység,
Üzemképes, 3500 kg-ot meghaladó megengedett együttes tömegű gépjárművek tárolása,
Üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművek
álláshelye parkolás céljára,
üzemképtelen gépjárművek elhelyezése,
taxi álláshely használata,
építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 24 óránál hosszabb
időtartamú elhelyezése, tárolása,
a terület használatát akadályozó és annak lezárását igénylő film és videó felvétel készítése.”
2. §
A R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„Üzemképes gépjárművek álláshelye parkolás céljára
2/A. §
(1) Az üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművek
parkolása céljából történő álláshely kizárólag a R. 2. sz. mellékletében feltüntetett parkolókban, a
parkolók szerint megállapított mennyiségben, a kérelem benyújtásának sorrendjében bérelhető.
(2) Álláshelyet kizárólag kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenységet végzők a
tevékenységük ellátása céljából igényelhetnek.
(3) A területbérleti szerződésben meg kell határozni a parkolón belüli álláshelyet, valamint az
álláshely „parkoló őrrel” történő felszerelésének és felfestésének kötelezettségét.
(4) A kijelölt álláshely felfestéséről az engedélyező gondoskodik. A felfestés költsége, továbbá a
kijelölt álláshely „parkoló őrrel” történő felszerelése és annak költsége együttesen a bérlőt terheli.
(5) Az álláshelyek bérleti díjából befolyó összeget az önkormányzat kizárólag új parkolóhelyek
létesítésére, illetőleg a már meglévők fenntartására fordítja.”
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3. §
A R. a következő 2. sz. melléklettel egészül ki.
2. sz. melléklet
Üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett
együttes tömegű gépjárművek parkolása céljára bérelhető álláshelyek
Oroszlány városban
Parkoló helye
Volt piactér területén

Kijelölhető
álláshelyek
száma
6 db

Táncsics Mihály út 39-41. szám előtt

9 db

Táncsics udvar 1-14. szám előtt

2 db

Táncsics Mihály út 1. szám mellett

2 db

Bánki D. u. 20-22. szám előtt

4 db

Népek barátság u. 6-10. szám előtt

6 db

Népek barátsága u. 31. szám előtt

5 db

Népek barátsága u. 45. szám környéke

5 db

Népek barátsága u. 20-22. szám előtt

5 db

Tópart u. 1-6. szám mögött

3 db

Kertaljai u. 1-5. szám előtt

3 db

Kertaljai u. 2-8. szám előtt

5 db

Takács Imre u. 21-23.

3 db

Takács Imre u. 63-67.

2 db

Városi temetőnél

6 db

Alkotmány u. (Czermann vendéglő előtt)

4 db

Alkotmány u. (Szakorvosi
Rendelőintézetnél)

2 db

Haraszthegyi u. (volt ÉDÁSZ előtt)

2 db

Rákóczi Ferenc út Polgármesteri Hivatal
mögött

5 db

Dózsa György út 7-11. előtt

2 db

4. §
A rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.
Oroszlány, 2004. november 23.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

