
ELŐTERJESZTÉS
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. május 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: Parkolási rendelet módosítása
Előterjesztő: Kovács Szabolcs jegyző

A Magyar  Hiteles  Hely  Információtechnológiai  Kft.  ( Magtár  és  a  Pannonhalma  Étterem 
tulajdonosa)  a  pakolási  rendelet  módosítása  iránti  kérelmet  terjesztett  be  hivatalunkhoz. 
Kérelmükben leírták, hogy a Pannonhalma Étterem pince részében szeretnék újjáéleszteni a 
pannonhalmi sörfőzés hagyományát. 

A kutatásaik  során  dokumentumokkal  igazolható  módon  bizonyították,  hogy  az  1700-as 
években az étterem helyén egy Thomas Manner nevű egyén sört főzött. Erre a hagyományra 
alapozva szeretnének egy látvány sörfőzdét létesíteni és pannonhalmi sört gyártani Thomas 
Manner néven. 

Ezen céljuk megvalósítása érdekében pályázatot kívánnak benyújtani amelynek mellékletét 
képezi a tervdokumentáció is. A vonatkozó jogszabályok (OTÉK) egy ilyen látvány sörfőzde 
működését  meghatározott  számú  parkolóhely  kialakításához  kötik.  A helyszínen  azonban 
nem  lehet  kialakítani  azt  a  parkoló  számot  ami  az  elvárás  lenne  ezért  fordultak 
önkormányzatunkhoz.

A  253/1997.  (XII.20.)  Kormányrendelet  42§  (10.)  bekezdése  (OTÉK)  lehetővé  teszi 
közlekedési vizsgálat alapján azt, hogy az önkormányzat a parkolási rendeletében az OTÉK 
által  előírt  parkoló  szám  50%-ában  állapítsa  meg  az  adott  területre  vonatkozó  parkoló 
egységek számát.

Előterjesztésemhez  a  közlekedési  vizsgálat  anyagát  mellékelten  csatolom.

Pannonhalma, 2012. május 23.

Kovács Szabolcs sk.
   jegyző



Rendelet tervezet

Pannonhalma Város Önkormányzata
…/2012.(...) önkormányzati rendelete

a helyi parkolási rendről szóló 17/2008.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontja,  valamint a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 
16. § (1) bekezdése, illetve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) számú Kormányrendelet 42. § (11) bekezdésében biztosított jogkörében a 
17/2008.  (VIII.27.)  helyi  parkolás  rendjéről  szóló  önkormányzati  rendeletét  az  alábbiak 
szerint módosítja:                                            
      
1.§  A  helyi  parkolási  rendről  szóló  17/2008.(VIII.27.)  önkormányzati  rendelet  (a 
továbbiakban: R.) 3.§ a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)  Az Országos településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló 253/1997.(XII.20.) 
Kormányrendeletben (a továbbikban: OTÉK) előírt gépjármű elhelyezési kötelezettség 50%-
kal csökkenthető a pannonhalmi 251/3 hrsz.-ú terület vonatkozásában.”

2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
  

A képviselő-testület ülésének napja: 2012. május 30.

Bagó Ferenc                                   Kovács Szabolcs
                       polgármester                                                   jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012....  

                                                                                 Kovács Szabolcs
                                                              jegyző


