Cegléd Város Önkormányzata
23/2017. (IX. 28.) 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) bekezdés e) pontjában 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.) 4. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(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:…
„u) Cegléd Város Önkormányzata szervei alkalmazottjának azon saját tulajdonú
gépjárműve, amellyel munkavégzés céljából indokolt munkaidőben használni a fizető
parkolót, és polgármesteri engedéllyel rendelkezik. A polgármesteri engedély tartalmazza
azt az útszakaszt, melyen a megjelölt személy az ingyenes parkolásra jogosult, az
engedély legfeljebb egy évig terjedő érvényességi időtartamát, valamint a gépjármű
forgalmi rendszámát. A fizető parkoló üzemeltetője rendszámra szóló kártyát állít ki,
mely feljogosítja a gépjármű tulajdonosát a kijelölt útszakaszon ingyenes parkolásra,
amennyiben a kártyát jól látható helyen elhelyezi a gépjárműbe n.”
(2) Az Ör 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben nem rendelkezik saját tulajdonú gépjárművel az (1) bekezdés g), h), i),
l), m), n), o), r) és u) pontjában megjelölt jogosult, akkor vonatkozik a díjmentesség a
jogosulttal egy háztartásban élő személy tulajdonát képező gépjárműre, melyet használatra a
jogosultnak igazoltan átengedett, valamint a jogosult részére a munkáltató által igazoltan
használatra átadott gépjárműre is.”
3. § (1) Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján két napra
történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
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