
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) 
önkormányzati rendelete 

Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 
29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fizető parkolási rendszer 
szabályozására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.§ (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. 

(XI.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 9.§-a helyébe az alábbi 
9.§ lép: 

„9.§ 

(1) Az övezeten belül bejelentett lakással rendelkező lakók igény esetén – 
elsősorban a lakóhelyükhöz legközelebb eső parkolóterületre – 

személygépkocsira, vagy 3,5 t össztömeget meg nem haladó 
tehergépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött éves “lakossági 
bérlet”-re jogosultak, személyenként egy gépkocsira. E bérlet más 

parkolóterületre, vagy más forgalmi rendszámú járműre nem érvényes. A 
bérlet árát a R. 2. melléklete tartalmazza. A “lakossági bérlet” a fizetési 

övezeten belül csak korlátozással használható. A korlátozást a R. 3. 
melléklete tartalmazza.” 

Gazdasági társaságok tulajdonában álló gépjárművek esetén a használat 

jogosultságát munkáltatói igazolással kell bizonyítani, melynek 
tartalmaznia kell: 

a) az ingyenes lakossági bérletet igénylő lakó a munkáltató 
alkalmazásában áll, 

b) nyilatkozat a munkáltató részéről, hogy a gépjárművet a 

munkavállaló magáncélra is használhatja. 

(2) Ajka városban bejelentett lakással rendelkező magánszemélyek, akik 
nem tartoznak a 9.§ (1) bekezdése hatálya alá igény esetén a R. 2. 

melléklet 2. pontja szerinti kedvezményes bérlet vásárlására jogosultak. 

(3) A fizető parkoló övezetbe kedvezményes bölcsődei / óvodai / iskolai 

bérlet váltható a bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos 
gyermekeket szállító személyek személygépkocsiijaira vonatkozóan. A 
bérlet a tárgyévre vonatkozóan január 1-től június 30-ig, illetve július 1-

től december 31-ig terjedő időszakra váltható. A bérlet díját a R. 2. 
melléklete tartalmazza. A bérlet kizárólag a bölcsődei / óvodai / iskolai 

nyitva tartásokhoz igazodik, a gyermek bölcsödébe, óvodába, iskolába 
vitele és el hozatala idejére, de legfeljebb két előre meghatározott napi 
időszakra. Egy-egy napi időszak hossza nem haladhatja meg a 2 órát. 

Ettől eltérően a kedvezményezettek parkolásra nem jogosultak. A bérlet 
váltásakor az igénylő köteles jogosultságát bölcsőde / óvoda / 
iskolalátogatási igazolással igazolni.” 

 

 



2.§ 

Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. 

(XI.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 8.§-a helyébe az alábbi 
8.§ lép: 

(1) Parkolási célra meghatározott típusú és áru, éves, időszakos 

(három vagy ennél több naptári hónapra szóló) és egyhavi, valamint 
biankó (forgalmi rendszámhoz nem kötött) bérletek válthatók a 

rendelet 2. mellékletében meghatározott díjtételek alapján. Az 
időszakos, több hónapra szóló bérletek árát úgy kell megállapítani, 
hogy az éves bérlet árát 12-vel el kell osztani és az így kapott 

hányadost az időszakok számával meg kell szorozni. Az éves 
bérletek a tárgyév december 31. napjáig érvényesek. 

A 3,5 tonna össztömeg feletti járművekre bérlet nem igényelhető. 

A piros zónára váltott bérletek területi érvényessége kiterjed a zöld 
zónára is. 

(2) A bérleteket a rendszer üzemeltetője forgalmi rendszámra szólóan - 
sorszámozással ellátva és nyilvántartva- állítja ki. 

Egy bérlethez egy forgalmi rendszám tartozhat. A biankó bérletek 

esetében a nyilvántartások forgalmi rendszámot nem tartalmaznak. 

(3) Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében, a rendelet 3.§ (1) 
bekezdés f.), valamint a 3.§ (2) bekezdés a) és b) pontjainak hatálya 

alá tartozó üzemeltetők számára sorszámmal ellátott biankó 
bérletek kerülnek kiállításra. A biankó bérleteket Ajka város 

Önkormányzata jegyzőjének jogosultságra vonatkozó igazolása 
alapján, az Ajkait befektetési és Fejlesztési Kft. állítja ki. 

(4) Forgalmi rendszám változása vagy bérlet módosítása, illetve 

megrongálódása esetén a csere a rendelet 2. mellékletében 
meghatározott kezelési költség befizetésével egyidejűleg történik. 

(5) A bérletet fajtájától függően az első szélvédőre belülről felragasztva, 
vagy a szélvédő mögötti műszerfalra kívülről jól látható és 
ellenőrizhető módon kell elhelyezni. 

(6) A parkolószelvény, vagy bérlet más engedéllyel, vagy az e célra 
rendszeresítettektől eltérő formájú és tartalmú szelvénnyel, 
bérlettel nem helyettesíthető. 

3.§  

A R. 1. melléklet Fizető parkolási övezet kijelölése I. Díjtételű terület 

(piros zóna) része kiegészül az alábbi 26. ponttal: 

„26. Arany János utca mindkét oldala” 

4.§ 

A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

5.§ 

E rendelet 2015. február 9. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 



Ajka, 2015. január 30. 

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 Schwartz Béla  Dr. Jáger László  

 polgármester jegyző



A R. 1. melléklete 

„3. melléklet 

 

Lakossági bérletek felhasználási köre  

 

1. A Szabadság tér 6. szám alatt bejelentett lakással rendelkező 

lakók által váltott “lakossági” bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/2., I/3. és I/4. pontnál felsorolt terület. 

 

2. A Csokonai utcában, a Béke u. 2. 4. 8. 10. 12. 14. 16. szám alatt, 
valamint a Fő utca 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. szám alatt 

bejelentett lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” 
bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/3., I/4., I/15. és I/21.  pontnál felsorolt 
terület. 

 

3. A József A. u. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. szám alatt bejelentet t 
lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet 
érvényességi területe: 

1. melléklet I/5. és I/21 pontnál felsorolt terület. 

 

4. Az Alkotmány u. 2. szám alatt bejelentett lakással rendelkező 
lakók által váltott “lakossági” bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/6. pontnál felsorolt terület. 

 

5. A Petőfi u. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. szám, a Bercsényi u. 2.  

4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. Újélet u.5-7. szám alatt bejelentett lakással 
rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet érvényességi 
területe: 

1. melléklet II/1. pontnál felsorolt terület. 

 

6. A Szabadság tér 4/A. és 4/B. és a Fő u. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 

18. 20. szám alatt bejelentett lakással rendelkező lakók által 
váltott “lakossági” bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/7. pontnál felsorolt terület. 

 

7. A Csingeri u. 1. 3., a Hét Vezér u. 1. 3. 5., a Rákóczi u. 2. 4. 6. 8. 

10. 12., valamint a Deák F. u. 2. 4. 6. 8. szám alatt bejelentett 
lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet 

érvényességi területe: 

1. melléklet II/3. és II/4 pontnál felsorolt terület. 

 

8. A Szabadság tér 1. 2. 3. szám alatt bejelentett lakással rendelkező 
lakók által váltott “lakossági” bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/1.,  I/7. és II/1. pontnál felsorolt területen 

belül a Nagy L. VMK előtti parkoló 



 

9. A Semmelweis u. 3. 5. 7. 8. 9. 10. 12. 14. szám alatt bejelentett 
lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet 

érvényességi területe: 

1. melléklet II/2. pontnál felsorolt terület 

 

 

10. A Kossuth L u. 10. 12. 14. 37. 39. 41. 43. 45. 47. szám alatt 

bejelentett lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” 
bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/8., I/10. és II/5. pontnál felsorolt terület 

 

11. A Kossuth L. u. 35. szám alatt bejelentett lakással rendelkező 

lakók által váltott “lakossági” bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/8. és I/9. pontnál felsorolt terület 

 

12. A Kossuth L. u. 2. 4. 6. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. szám 
alatt bejelentett lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” 
bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/10.,I/11.,I/12.,I/13., I/14. és II/2 pontnál 
felsorolt terület 

 

13. A Kossuth L. u. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. szám alatt bejelentett 
lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet 

érvényességi területe: 

1. melléklet I/7., I/11. és I/13. pontnál felsorolt terület 

 

14. A Fő u. 22. szám alatt bejelentett lakással rendelkező lakók által 
váltott “lakossági” bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/11., I/12., I/13., I/14. és II/5. pontnál 
felsorolt terület 

 

15. A Fő. u. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. szám 
alatt bejelentett lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” 

bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet II/5. pontnál felsorolt terület 

 

16. A Tűzoltó u. 1. 3. 5. 7. szám alatt bejelentett lakással rendelkező 
lakók által váltott “lakossági” bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/15. pontnál felsorolt terület 

 

17. A Tűzoltó u. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. szám alatt bejelentett 

lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet 
érvényességi területe: 

1. melléklet I/15., I/16., I/17. és I/18. pontnál felsorolt 

terület 



 

18. A Kórház utca. 1. 3. 5. szám alatt bejelentett lakással rendelkező 
lakók által váltott “lakossági” bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/17. pontnál felsorolt terület 

 

19. A Cserhát utca. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. szám alatt bejelentett 

lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet 
érvényességi területe: 

1. melléklet I/19., I/20. és I/23. pontnál felsorolt terület 

 

20. A Tűzoltó u. utca. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. szám alatt 

bejelentett lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” 
bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/20. és I/18. pontnál felsorolt terület 

 

21. A Tűzoltó u. utca. 20. szám alatt bejelentett lakással rendelkező 

lakók által váltott “lakossági” bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/18., I/20. és I/22. pontnál felsorolt terület 

 

22. A Béke utca. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. szám alatt bejelentett 
lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet 

érvényességi területe: 

1. melléklet I/5.,I/15., I/21. és I/23. pontnál felsorolt 
terület 

 

23. A Béke utca. 20. 22. 24. 26. szám alatt bejelentett lakással 

rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet érvényességi 
területe: 

1. melléklet I/23. pontnál felsorolt terület 

 

24. A Béke utca. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. szám alatt bejelentett 
lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet 

érvényességi területe: 

1. melléklet I/21. és I/23 pontnál felsorolt terület 

 

25. Az Alkotmány utca. 4. és Vasútállomás (Alkotmány u. 28.) között 
bejelentett lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” 

bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/24. és II/6. pontnál felsorolt terület 

 

26. A Béke utca. 33-35. és az Alkotmány u. 5. 7. 9. 11. között 
bejelentett lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” 

bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet I/25., II/6., II/7. ésII/8. pontnál felsorolt 
terület 

 



27. A Béke utca. 37. 39. 41. 43. 45. 47. 49. 51. és az Alkotmány u. 
13. 15. 17. 19. 21.  között bejelentett lakással rendelkező lakók 
által váltott “lakossági” bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet II/6., II/7. és II/8.  pontnál felsorolt terület 

 

28. A Béke utca. 28. 30. 32. 34. 36. 38. között bejelentett lakással 

rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet érvényességi 
területe: 

1. melléklet II/7. és II/8. pontnál felsorolt terület 

 

29. Az Alkotmány utca. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 41. között 

bejelentett lakással rendelkező lakók által váltott “lakossági” 
bérlet érvényességi területe: 

1. melléklet II/7. és II/8. pontnál felsorolt terület 

 

30. A Kinizsi utca 1. és Malomköz. között bejelentett lakással 

rendelkező lakók által váltott “lakossági” bérlet érvényességi 
területe: 

1. melléklet II/9. pontnál felsorolt terület” 



INDOKOLÁS 

 

1.§-hoz 

Kiegészítésre kerül rendelet a 3,5 t össztömeget meg nem haladó 
tehergépkocsikra, valamint a gazdasági társaságok tulajdonában álló 

gépjárművekre vonatkozó szabályozásokkal.  

 

2.§-hoz 

A R. 9.§ módosul, ezért a R. 8.§ is módosítani szükséges az egységes R. 
érdekében. 

 

3.§-hoz 

A R. 1 melléklete, a Fizető parkolási övezet kijelölése I. Díjtételű terület (piros 

zóna) része kiegészül a 26. ponttal. 

 

4.§-hoz 

A R. 3 melléklet Lakossági bérletek felhasználási köre módosul. 

 

5.§ -hoz 

A R. hatálybalépésének időpontját szabályozza. 

 

 

Ajka, 2015. január 30. 

 

 

 

 Dr. Jáger László 
 jegyző 

 


