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Dunaszerdahely Város 2017/4. sz. (2017. május 16.) általános érvényű 

rendelete, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8. sz. 

(2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában 

való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendelete 

 
I. 

 

 

  

  

  

  

  

   

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2017.05.16.-i testületi ülésén hozta. 

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2017.04.28.-án lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes 

honlapján 2017.06.05.-én lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2017.07.01.-jén lépett hatályba.  

  



Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (2) 

bekezdése és későbbi módosításai és kiegészítései szerint összhangban a közutakról szóló 

1961. évi 135. törvény 6a§ és későbbi módosításaival a következő rendeletet alkotja: 

 

 

Dunaszerdahely Város 2017/4.sz. (2017. május 16.) általános érvényű rendelete, amellyel 

módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/8. sz. (2014. április 8.) a gépjárművek 

közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános 

érvényű rendelete 

 

I. 

 

Dunaszerdahely Város 2014/8. sz. (2014. április 8.) a gépjárművek közlekedési korlátozással 

ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendelete és későbbi 

módosításai 2014/14.sz. (2014.december 9.) általános érvényű rendelet, 2015/12. sz. (2015. 

június 23.) általános érvényű rendelet, 2015/17. sz. (2015. szeptember 29.) általános érvényű 

rendelet, 2015/19. sz. (2015. november 24.) általános érvényű rendelet, 2016/17.sz. (2016. 

december 6.) általános érvényű rendelet, 2017/3. sz. (2017.március 21.) általános érvényű 

rendelet a következőképpen módosul és egészül ki: 

 

1. A 3.§ (1) bekezdésében a „ Ádor utca az Erzsébet tértől a Tábor utcai kereszteződésig 

MK sz. M100001” kifejezés helyére a „Ádor utca MK sz. M100001” kifejezés kerül. 

 

2. A 4.§ (4) bekezdés első mondata a következőképpen hangzik: 

 

„Az üzemeltető a város beleegyező állásfoglalása alapján a városfejlesztési és 

közlekedési bizottság véleményezése után, jelen rendelet 3.§- ban feltüntetett, 

legfeljebb 2 parkolóhelyet díjfizetés ellenében fenntarthat jogi személyek, illetve 

természetes személy – vállalkozók részére a létező üzem/üzlet közvetlen közelében az 

alkalmazottak/ügyfeleik gépjárművei parkolása céljából munkanapokon 06.30 órától 

18.30 óráig és szombaton 06.30 órától 15.00 óráig.” 

 

3. A 4.§ (5) bekezdésében a „Albérlő” kifejezés helyére a „Jogi személy és természetes 

személy-vállalkozó” kifejezés kerül. 

 

 

 

II. 

 

 Jelen általános érvényű rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.  

 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2017.05.31. 

 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

                  polgármester 

 

 


