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Cegléd Város Önkormányzata 
19/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet módosításáról 
 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § (1) A fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Cegléd Városban fizető parkolóhelyek üzemelnek 
1. a Kossuth tér keleti és nyugati oldalán, 
2. a Kossuth Ferenc utca Pesti út és Teleki utca közötti szakaszán, 
3. az Árpád utca Selyem utca és Kút utca közötti szakaszán - beleértve az élelmiszer-és virágpiac 
bejáratánál kialakított parkolóhelyeket is, 
4. a Szabadság téren körben, 
5. a Népkör utca Szolnoki úttól a Szabadság térig terjedő szakaszán, 
6. a Gubody utca Szent Imre herceg utcától a Kossuth Ferenc utcáig terjedő szakaszán, 
7. a Múzeum utcában, valamint  
8. a Rákóczi útnak a Szabadság tér és Teleki utca közötti szakaszán.” 

 
(2) Az Ör. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A fizetőparkolók üzemelési ideje hétfőtől-péntekig, 7:00 órától 18:00 óráig tart.” 
 

2. § Az Ör. § 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(4. § (1) A fizető parkolók területén díjmentességet élveznek az Üzemeltető ügyfélszolgálatán történt 
regisztrációt, vagy az intézményvezetői kijelölés bejelentését követően az aktuális időben rendelkezésre 
álló parkoló helyek között) 

 
„e) a Cegléden állandó bejelentett lakóhellyel, valamint érvényes jogosítvánnyal rendelkező 70 

éven felüli személy, egy saját tulajdonú személygépjárműre.” 
 
3. § (1) Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2 napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. Takáts László sk. 

jegyző polgármester 


