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72. 
 На основу члана 3. Одлуке о изменама Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј 
(Службени лист општине Бечеј, број 9/2010), Комисија за статутарна питања је, на седници 
одржаној дана 25.03.2011. године, утврдила пречишћен текст Одлуке о паркирању у насељеном 
месту Бечеј. 
  

Пречишћен текст Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј обухвата:  
 1. Одлуку о паркирању у насељеном месту Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 
10/2009),  
 2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј (Службени 
лист општине Бечеј, број 4/2010), 
 3. Одлуку о допунама Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј (Службени лист 
општине Бечеј, број 8/2010) и 
 4. Одлуку о изменама Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј (Службени лист 
општине Бечеј, број 9/2010) 
 
 
 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
  Општина Бечеј       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА           Ласло Винце, с.р. 
Број: I 06-33/2011                  
Дана: 25.03.2011. године 
             Б  Е  Ч  Е  Ј 
 
 

О Д Л У К А 
О ПАРКИРАЊУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БЕЧЕЈ 

(пречишћен текст) 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се услови и начин паркирања моторних и других возила на јавним 

површинама, (у даљем тексту: јавна паркиралишта), врсте јавних паркиралишта, одржавање и 
коришћење јавних паркиралишта, паркирање и заустављање возила на јавним површинама на 
којима је саобраћајним знацима забрањено или није регулисано паркирање и  уклањање возила,  
и начин плаћања накнаде  за коришћење   

Паркирање возила на јавним површинама из става 1. овог члана врши се сагласно Закону о  
безбедности саобраћаја на путевима и  другим прописима који регулишу ову област и одредбама 
ове Одлуке.  

Члан 2. 
Паркирање возила у смислу ове Одлуке је комунална делатност од интереса за општину 

Бечеј.  
Послове из члана 1. ове Одлуке врши Јавно предузеће за комуналне услуге  „Комуналац“ 

Бечеј (у даљем тексту: Јавно предузеће). 
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Члан 3. 
Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке, су посебно изграђени објекти и 

површине одређене за паркирање моторних  и других возила. 
Јавним паркиралиштем, у смислу одредаба ове Одлуке, не сматрају се посебне површине 

за паркирање моторних и других возила које припадају одређеном објекту (предузећу, установи, и 
др.). 

Члан 4. 
Јавна паркиралишта се разликују према намени и  према врсти возила за која су намењена. 

Члан 5. 
Јавна паркиралишта према намени могу бити: стална, привремена и повремена.  
Стална паркиралишта су посебно изграђене, у складу са просторно планским актима 

уређене, јавне површине намењене за паркирање моторних и других возила.  
Привремена паркиралишта су јавне површине које су планом предвиђене за другу намену, 

а до привођења земљишта планираној намени могу се привремено одредити за паркиралишта. 
Повремена паркиралишта су јавне површине које се одреде за паркирање моторних и 

других  возила,  учесника и посетилаца скупова, спортских, културних и других приредаба, а 
налазе се у непосредној близини објеката где се такви скупови и приредбе одржавају.  

Решење о одређивању привремених и повремених паркиралишта у смислу става 3.  и 4. 
овог члана на предлог Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту 
животне средине  општинске управе Бечеј , (у даљем тексту: Одељење) доноси Општинско веће 
општине Бечеј (у даљем тексту: Општинско веће).  
 Пред улазима у породичне стамбене зграде у власништву физичких лица, не може се 
формирати паркирно место.     

Члан 6. 
Стална паркиралишта могу бити  општа и посебна.  

Члан 7. 
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и 

тротоара и друге површине посебно обележене за паркирање моторних и других возила . 
Општа паркиралишта  на предлог Одељења одређује Општинско веће.  

Члан 8. 
Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени и изграђени за паркирање 

моторних и других возила са контролисаним уласком и изласком возила. 
Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у складу са одговарајућим урбанистичким 

планом.  
Члан 9. 

Стална и привремена јавна паркиралишта с обзиром на врсту возила за  која су намењена 
могу бити: 

1. паркиралишта за путничке аутомобиле,  
2. паркиралишта за аутобусе и теретна возила,  
3. паркиралишта за бицикле, трицикле, мотоцикле,  
4. мешовита паркиралишта и  
5. такси станице.  
Намена паркиралишта се обележава саобраћајним знацима.  
Одређене врсте возила могу се паркирати само на паркиралишта предвиђена за ту врсту 

возила.  
Члан 10. 

  За коришћење јавних паркиралишта врши се плаћање  накнаде.  
Члан 11. 

 Општинско веће одређује зоне, дозвољено време паркирања, ценовник услуга, време 
плаћања накнаде, као и друге услове неопходне за функционисање јавних паркиралишта.  
   

Члан 12. 
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 Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са Законом  о 
безбедности саобраћаја на путевима.  
 Обележавање јавних паркиралишта врши надлежно јавно предузеће.  

Члан 13. 
 Средства за изградњу јавних паркиралишта обезбеђују се плановима и програмима рада 
Јавног предузећа. 
 Средства за уређење и одржавање јавних паркиралишта обезбеђују се плановима и 
програмима рада Јавног предузећа. 
 

II   ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИИШТА 
 

Члан 14. 
 Јавно предузеће врши послове одржавања, уређења, опремања и обележавања изграђених 
јавних паркиралишта општине Бечеј.  
 Јавно предузеће је дужно да  на јавном   паркиралишту  на видном месту истакне 
обавештење које садржи: зону, категорију моторних возила која се могу паркирати, начин 
паркирања, цену паркирања, начин наплате накнаде за коришћење, као и временско ограничење 
коришћења паркиралишта.  
 Средства за обављање послова из става 1. овог члана обезбеђују се из средстава наплате 
накнаде за коришћење јавних паркиралишта (у даљем тексту: накнада за паркирање).  

Члан 15. 
 Јавно предузеће врши послове из члана 14. ове Одлуке на начин да увек буду обезбеђени  
услови за лако и несметано паркирање возила, у току целе године . 
 Јавно предузеће је дужно да јавна паркиралишта непрекидно одржава чистим и уредним и 
да у зимском периоду уклања снег и лед са истих. 
 Јавно предузеће нема обавезу чувања возила  и не  сноси  одговорност за оштећења или 
крађу возила, који се налазе на јавном паркиралишту. 

Члан 16. 
 Јавно предузеће је дужно да на сваком паркинг простору где има више од 10 места 
резервисаних за паркирање  обезбеди и обележи најмање једно резервисано паркинг место за 
лица са посебним потребама (инвалидна лица). 

Члан 17. 
 Општинско веће одређује зоне паркирања у складу са Стратегијом изводљивости система 
наплате и контроле паркирања у ужој зони насељеног места Бечеј.  

Члан 18. 
 На јавним површинама на којима је саобраћајним знацима забрањено паркирање и 
заустављање возила може се одобрити паркирање и заустављање моторних и других  возила 
ради утовара или истовара робе и то у циљу снабдевања продавница лаким доставним возилима у 
времену од 5,00 до 8,00  часова и од 19,00 до 21,00 часова. 
 Заустављање и паркирање возила ради снабдевања у смислу овог члана регулише се 
додатним саобраћајним знацима.   
 Моторна возила за снабдевање морају се при заустављању и паркирању поставити тако да 
својим положајем не угрожавају безбедност осталих учесника у саобраћају. 

Члан 19. 
 Корисником паркиралишта у смислу ове Одлуке сматра се власник возила, возач  возила, 
или прималац лизинга.  

Власник возила, или прималац лизинга,  који је уписан у саобраћајну дозволу возила,  
утврђује се као солидарни обвезник плаћања накнаде за паркирање.  

Члан 20. 
На јавним паркиралиштима није дозвољено: 

1. паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 
сигнализацији као и на други начин ометање коришћења јавних паркиралишта,  

2. паркирање не регистрованих возила,  
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3. паркирање возила на паркинг местима предвиђеним за инвалидна лица,  
4. остављање неисправних или хаварисаних возила  односно, прикључног возила без 

сопственог погона, 
5. остављање прикључних возила без сопственог погона, пловних објеката, као и других   

ствари и предмета,  
6. заузимање паркинг места путем ограђивања или ометања паркирања других возила,  
7. постављање ограде или сличне препреке,  
8. прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања јавног 

паркинга,  
9.  коришћење паркиралишта као полигона за обуку возача, 
10.  предузимање других радњи које нарушавају и ометају нормалан саобраћај.   

 
III ЗАБРАНА  ПАРКИРАЊА И ЗАУСТАВЉАЊА 

 
Члан 21. 

Поред случајева предвиђених законом, није дозвољено паркирање и заустављање возила:  
1. у пасажу, пешачком пролазу зграде или колском прилазу објеката, 
2. на пешачким стазама,  
3. на резервисаном јавном паркиралишту, 
4. испред пешачког улаза у стамбене зграде,  
5. на дечијим игралиштима и другим местима намењеним за рекреацију  
6. на зеленим површинама поред индивидуалних стамбених објеката или око колективних 

стамбених зграда где постоје уређена јавна паркиралишта, у парковима и на шеталиштима, 
7. на местима где се налазе шахтови, сливници и окна,  
− на местима где је онемогућен приступ посудама за одлагање смећа (канте, контејнери), 

објектима ватрогасне и хитне помоћи, здравства и другим местима где је саобраћајним знаком 
забрањено. 

Члан 22. 
Уколико корисник паркира возило на површинама из  члана 21. става 1. тачка 1, 2, 3. и 4.  

ове Одлуке, инспектор за путеве и превоз Одељења  наложиће кориснику, ако је присутан, да 
одмах уклони возило са  јавног паркиралишта,  а најкасније у року од пет минута. 

Уколико се корисник не налази на лицу места или не поступи по налогу из става 1. овог 
члана, инспектор за путеве и превоз ће донети решење којим ће наложити уклањање возила о 
трошку корисника и поднети захтев за покретање прекршајног поступка. 

Члан 23. 
Уколико корисник паркира возило на површинама из  члана 21. става 1. тачка 5, 6, 7. и 8.  

ове Одлуке, комунални инспектор Одељења  наложиће кориснику, ако је присутан, да одмах 
уклони возило са  јавног паркиралишта,  а најкасније у року од пет минута. 

Уколико се корисник не налази на лицу места или не поступи по налогу из става 1. овог 
члана, комунални инспектор ће донети решење којим ће наложити уклањање возила о трошку 
корисника и поднети захтев за покретање прекршајног поступка.  

Члан 24. 
За време чишћења снега, односно поледице, са јавних паркиралишта може се забранити 

паркирање возила.  
Јавно предузеће које чисти и уклања снег, односно поледица, дужно је да на погодан 

начин објави на којим ће се јавним паркиралиштима  и у које време чистити и уклањати снег, 
односно поледица.  

Корисник паркиралишта је дужан да уклони возило до истека рока који је обавештењем 
одређен.  

Уколико корисник паркиралишта не уклони возило по истеку рока датог у обавештењу, по 
налогу комуналног инспектора може се извршити померање возила на место где својим положајем 
неће ометати чишћење и уклањање снега уз обавезу  чувања  возила од оштећења. 

IV  УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА 
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Члан 25. 

Уклањање возила врши Јавно предузеће специјалним возилом, о трошку корисника 
паркиралишта.  

Јавно предузеће је дужно да уклоњено возило однесе на за то одређено и обележено  
место и да се стара о његовом чувању у периоду од почетка уклањања непрописно паркираног  
возила до момента преузимања возила од стране корисника. 

Јавно предузеће сноси материјалну одговорност за преузето возило.   
Приликом преузимања возила, корисник паркиралишта  је дужан да пружи доказ о свом 

идентитету за преузимање возила и да плати Јавном предузећу  новчану казну,трошкове 
уклањања и чувања возила.  

Ако корисник паркиралишта стигне  на место где је возило паркирано у току уклањања 
возила, са намером да га сам уклони, овлашћени радници ће прекинути уклањање возила.  

Корисник  паркиралишта је дужан да  у случају из става 5. овог члана пружи доказ о свом 
идентитету за преузимање возила и да плати казну за непрописно паркирање и трошкове 
уклањања возила Јавном предузећу.   

Новчана казна, трошкови уклањања, складиштења и чувања возила  наплаћују се 
кориснику паркиралишта према ценовнику услуга који утврђује јавно предузеће и на који 
сагласност даје Општинско веће. 
 За возила за која није плаћена новчана казна, трошкови уклањања, складиштења и чувања 
у року од 8 дана, Јавно предузеће покреће прекршајни поступак и поступак принудне наплате.  
 

V  НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ 
 

Члан 26. 
Наплату накнаде за паркирање на јавним паркиралиштима из члана 10. ове Одлуке врши 

Јавно предузеће.  
Наплата накнаде за паркирање врши се: 
1. путем дистрибуције карата за паркирање,  
2. коришћењем мобилног телефона, 

 3. путем непосредне продаје карата за паркирање. 
Члан 27. 

Јавно предузеће може предвидети могућност издавања дневних, месечних, полугодишњих 
и годишњих карата за паркирање.  

Члан 28. 
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да: 
1. плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин, 
2. поступа у складу са дозвољеним временом коришћења паркинг места, 
3. истакне купљену паркинг карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла 

возила  
4. користи паркинг место у складу са постављеним саобраћајним знаком, вертикалном и 

хоризонталном сигнализацијом којом је означено паркинг место. 
 5.   сачува СМС поруку о потврди уплате накнаде за паркинг место. 

Члан  29. 
 Од обавезе плаћања накнаде за паркирање ослобођена су: 

1. возила у којима се возе  лица са посебним потребама (инвалидна лица ) 
2. специјална возила јавних предузећа и возила инспекције за време док врше 

интервенцију или преглед.  
Члан 30. 

 Правним лицима, предузетницима и физичким лицима који имају седиште односно 
пребивалиште у улицама које се налазе у оквиру зона у којима се врши наплата накнаде за 
паркирање возила, Јавно предузеће на њихов захтев издаје годишњу карту за паркирање.  
 Уз захтев се прилаже:  
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 1. правна лица и предузетници: фотокопију акта о регистрацији, фотокопију саобраћајне 
дозволе или доказ о трајном коришћењу возила,  
 2. физичка лица: фотокопију личне карте или потврду Полицијске станице Бечеј о 
пребивалишту, фотокопију саобраћајне дозволе или доказ о трајном коришћењу возила.  
 Претплатна карта важи само за улицу за коју је издата.  

Члан 31. 
Контролу плаћања накнаде за паркирање возила, контролу паркирања,  и исправности 

коришћења јавних  паркиралишта врши овлашћени радник Јавног предузећа (у даљем тексту: 
контролор).  

Контролор има службену легитимацију коју издаје Јавно предузеће и носи службено одело.  
Изглед легитимације и службеног одела контролора утврђује Јавно предузеће посебним 

актом.  
Члан 32. 

Ако корисник возила одбије да плати паркирање или прекорачи плаћено време паркирања, 
овлашћени радник Јавног предузећа је овлашћен  да наплату неизмерене накнаде за паркирање 
потражује од корисника паркиралишта.  

За возила за која није плаћена накнада за паркирање или је прекорачено плаћено време 
паркирања издаје се налог за плаћање доплатне карте за паркирање и уручује се кориснику 
возила лично, а када то није могуће, причвршћује се на возило. 

Достављање налога за плаћање доплатне карте на начин из става 2. овог члана сматра се 
уредним и доцније оштећење или уништење нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже 
обавезу плаћања доплатне карте. 

Корисник паркиралишта дужан је да поступи по примљеном налогу и плати доплатну 
паркинг карту  у року од 8 дана од дана достављања налога. 

Уколико у остављеном року накнада не буде плаћена, Јавно предузеће покреће прекршајни 
поступак и поступак принудне наплате. 

 
VI   НАДЗОР 

 
Члан 33. 

Надзор над спровођењем члана 20. став 1. тачка 1, 3, 7, 10. и 11. ове Одлуке  врши 
Одељење  путем инспектора за путеве и превоз. 

Надзор над спровођењем члана 20. став 1. тачка 2, 5, 6, 8. и 9. ове Одлуке  врши Одељење  
путем комуналног инспектора. 

 
         VII   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 34. 

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај Јавно предузеће 
ако:  

− се не стара о одржавању, уређењу опремању и обележавању паркиралишта на начин 
утврђен у члану 14. став 1 . и  у члану 15. став  1. и 2. ове Одлуке,  

2. на јавном  паркиралишту  видном месту  не истакне обавештење који садржи: зону, 
категорију моторних возила која се могу паркирати, начин  паркирања, цену паркирања, начин 
наплате за коришћење као и временско ограничење коришћења паркиралишта (члан 14. став 2. 
Одлуке),       

3.  на јавним паркиралиштима не обезбеди и обележи паркинг места за возила лицима  са 
посебним потребама (  инвалидна лица), из члана 16. ове Одлуке,  

4.   на погодан начин не објави на којим ће се јавним паркиралиштима и у које време 
чистити и уклањати снег, односно поледица (чл. 24. став 2. Одлуке). 
 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара 
одговорно лице у Јавном предузећу.  
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Члан 35. 
 Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, 
ако:  

1. паркирање и заустављање  моторног  и другог возила ради  утовара или истовара робе у 
циљу снабдевања продавнице врши супротно члану 18. став 1. Одлуке, 

2. паркира возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији 
као и на други начин омета коришћење јавних паркиралишта, из члана 20. став 1. тачка 1. 
Одлуке,  

3. паркира нерегистровано возило,из члана 20. став 1. тачка 2. Одлуке,  
4. паркира возило на паркинг местима предвиђеним за инвалидна лица, из члана 20. став 1. 

тачка 3. Одлуке,  
5. оставља неисправно или хаварисано возило, односно, прикључно возило без сопственог 

погона, из члана 20. став 1. тачка 5. Одлуке,  
6. оставља прикључно возило без сопственог погона, пловне објекте, као и друге ствари и 

предмете, из члана 20. став 1. тачка 6. Одлуке, 
7. заузима паркинг места путем ограђивања или ометања паркирања других возила, из члана 

20. став 1. тачка 7. Одлуке,  
8. поставља ограде или сличне препреке, из члана 20. став 1. тачка 8. Одлуке, 
9. пере и поправља возило и врши друге радње које доводе до прљања и уништавања јавног 

паркинга, из члана 20. став 1. тачка 9. Одлуке, 
10. користи паркиралиште као полигон за обуку возача, из члана 20. став 1. тачка 10. Одлуке, 
11. предузима друге радње које нарушавају и ометају нормалан саобраћај, из члана 20. став 1. 

тачка 11. Одлуке, 
12. паркира или заустави возило у пасажу, пешачком пролазу зграде или колском прилазу 

објеката, из члана 21. став 1. тачка 1. Одлуке, 
13. паркира или заустави возило на пешачким стазама, из члана 21. став 1. тачка 2. Одлуке, 
14. паркира или заустави возило на резервисаном јавном паркиралишту, из члана 21. став 1. 

тачка 3. Одлуке, 
15. паркира или заустави возило испред пешачког улаза у стамбене зграде,  из члана 21. став 

1. тачка 4. Одлуке, 
16. паркира или заустави возило на дечијим игралиштима и другим местима намењеним за 

рекреацију,  из члана 21. став 1. тачка 5. Одлуке, 
17. паркира или заустави возило супротно одредбама члана 21. став 1. тачка 6. Одлуке, 
18. паркира или заустави возило на местима где се налазе шахтови, сливници и окна,  из 

члана 21. став 1. тачка 7. Одлуке, 
19. паркира или заустави возило на местима где је онемогућен  приступ посудама за одлагање 

смећа (канте, контејнери), објектима ватрогасне и хитне помоћи, здравства и другим 
местима где је саобраћајним знаком забрањено, из члана 21. став 1. тачка 8. Одлуке, 

20. не плати новчану казну, трошкове уклањања, складиштења и чувања возила из члана 25. 
став 8. Одлуке,  

21. не плати накнаду за паркирање или прекорачи плаћено време паркирања из члана 32. 
Одлуке.   

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном 
казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00  динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 
5.000,00 до 250.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 
2.500,00 до 75.000,00  динара. 
 

 
                        VIII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 36. 
Одредбе ове Одлуке не односе се на службена возила Министарства унутрашњих послова 

Војске Србије, Хитне помоћи и возила Ватрогасне службе у вршењу њихове службене дужности.  
Уколико је непосредним опажањем комуналног инспектора, комуналног редара, инспектора 

за путеве и превоз и телекомуникације или саобраћајног редара документован, односно уочен 
неки од прекршаја предвиђених овом Одлуком, када возач тог возила није идентификован, 
одговоран је власник, односно корисник возила. 

У случаја неовлашћене употребе тог возила власник, односно корисник тог возила неће 
одговарати. 

Члан 37. 
Надлежни органи су дужни да донесу акта из своје надлежности утврђене овом Одлуком  у 

року од 30 дана, од дана доношења ове Одлуке.  
Члан 38. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о паркирању возила ("Сл.лист 
општине Бечеј" бр. 1/80 и 14/89) и сва акта донета на основу те Одлуке.      

Члан 39. 
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бечеј“  и примењује се од   01. септембра  2009. године. 
 

---------------0--------------- 

72. 
 
Az Óbecse területén történő parkolásról szóló határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló 

határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2009 szám) alapjén a Statútum-ügyi Bizottság a 2011. 03. 
25-én megtartott ülésén megerősítette Óbecse Község Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét. 
 

A Határozat az Óbecse területén történő parkolásról egységes szerkezetbe foglalt szövege a 
következőket foglalja magában: 
 

1. Határozat az Óbecse területén történő parkolásról (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2009 
szám) 

2. Az Óbecse területén történő parkolásról szóló határozat módosításairól és kiegészítéseiről 
szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2010 szám) 

3. Az Óbecse területén történő parkolásról szóló határozat módosításairól és kiegészítéseiről 
szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 8/2010 szám) 

4. Az Óbecse területén történő parkolásról szóló határozat módosításairól és kiegészítéseiről 
szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010 szám) 

 
 
         Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 

 Óbecse Község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE     A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
STATÚTUM-ÜGYI BIZOTTSÁG          Vince László, s. k. 
Ikt. szám: I 06-33/2011          
Kelt.: 2011. 03. 25. 

   Ó B E C S E 
 
  

H A T Á R O Z A T  
AZ ÓBECSE TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ PARKOLÁSRÓL 
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(egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 Jelen Határozat szabályozza a motoros és egyéb járművek közterületen (a továbbiakban: 
nyilvános parkolóhelyen) történő parkolásának feltételeit és módját, a nyilvános parkolóhelyek fajtáit, 
azok karbantartását és használatát, a járművek olyan közterületen való parkolását és megállását, 
amelyeken ezt közlekedési jel tiltja vagy nincs szabályozva, a parkolás és a jármű eltávolítása, valamint a 
parkolási térítmény megfizettetésének módját.  
 A járműveknek a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt nyilvános területeken való parkolása A 
közúti közlekedésbiztonságról szóló törvénnyel, az adott területet szabályozó egyéb jogszabályokkal és 
jelen Határozat rendelkezéseivel összhangban történik.  

2. szakasz 
 A járműparkolás a jelen Határozat értelmében Óbecse község érdekét képező kommunális 
tevékenység.  
 A jelen Határozat 1. szakaszában foglalt teendőket az óbecsei Komunalac Kommunális 
Szolgáltatásokat Nyújtó Közvállalat (a továbbiakban: Közvállalat) látja el.  

3. szakasz 
 Jelen Határozat rendelkezéseinek értelmében nyilvános parkolóhelynek a motoros és egyéb 
járművek parkolására meghatározott, különállóan kiépített objektumok és felületek tekintődnek.  
 Jelen Határozat értelmében a meghatározott objektumokhoz (vállalatok, intézmények stb.) 
tartozó motoros és egyéb járművek parkolására szolgáló különálló területek nem tekintődnek nyilvános 
parkolóhelynek.  

4. szakasz 
 A nyilvános parkolóhelyek a rendeltetésük és azon járművek fajtái szerint különböznek, amelyek 
parkolására szánták őket.  

5. szakasz 
 A nyilvános parkolóhelyek rendeltetésük szerint állandóak, ideiglenesek és időszakosak lehetnek.  
 Állandó parkolóhelynek a különállóan létrehozott, és a területrendezési aktusokkal összhangban 
rendezett motoros és egyéb járművek parkolására szolgáló közterület tekintődik.  
 Ideiglenes parkolóhelyeknek azok a közterületek tekintődnek, amelyeket más rendeltetésre 
irányoztak elő, de a telek rendeltetésének megfelelővé tételéig ideiglenesen parkolásra jelölhetők ki.  
 Időszakos parkolóhelynek azok a közterületek tekintődnek, amelyeket a különféle összejövetelek, 
sport-, művelődési és egyéb rendezvények résztvevői, illetve látogatói motoros és egyéb járműveinek 
parkolására jelölnek ki, és amelyek az ilyen összejövetelek, valamint rendezvények színhelyének 
közvetlen közelében vannak.  
 A jelen szakasz 3. és 4. bekezdésében foglalt ideiglenes és időszakos parkolóhelyek kijelöléséről 
szóló határozatot Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Területrendezési, Építésügyi, 
Közművesítési és Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Osztály) javaslata alapján Óbecse 
Község Községi Tanácsa (a továbbiakban: Községi Tanács) hozza meg.   
 A természetes személyek tulajdonában levő családi lakóházak bejárata előtt nem alakítható ki 
parkolóhely.  

6. szakasz 
 Az állandó parkolóhelyek általánosak és különállóak lehetnek. 

7. szakasz 
 Általános parkolóhelyeknek az úttest és a járda azon részei, illetve az úttest valamint a járda 
közötti és egyéb területek tekintődnek, amelyeket külön jellel a motoros és egyéb járművek parkolására 
jelöltek meg.  
 Az általános parkolóhelyeket az Osztály javaslata alapján a Községi Tanács határozza meg.  
 

8. szakasz 
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 Különálló parkolóhelynek azok a motoros és egyéb járművek parkolására kiépített és rendezett 
objektumok, illetve területek tekintődnek, amelyeknél ellenőrzött a járművek be- és kimenetele.  
 A különálló parkolóhelyek kiépítése és rendezése a vonatkozó településrendezési tervvel 
összhangban történik.  

9. szakasz 
 Az állandó és az ideiglenes nyilvános parkolóhelyek fajtái rendeltetésük szerint:  
 1. gépjárművek számára fenntartott parkolóhelyek 
 2. autóbuszok és teherjárművek számára fenntartott parkolóhelyek  
 3. kerékpárok, triciklik és motorkerékpárok számára fenntartott parkolóhelyek  
 4. vegyes parkolóhelyek  
 5. taxiállomások. 
 A parkolóhely rendeltetését közlekedési jellel jelölik meg.  
 Egyes járműfajták parkolása csak az ilyen járművek számára előirányozott parkolóhelyeken 
engedélyezett.  

10. szakasz 
 A nyilvános parkolóhelyek használatáért térítményt kell fizetni.  

11. szakasz 
 A parkolási övezeteket, a megengedett parkolási időt, a szolgáltatások árjegyzékét, a térítmény 
fizetésének idejét, valamint a nyilvános parkolóhelyek működéséhez szükséges egyéb feltételeket a 
Községi Tanács határozza meg.  

12. szakasz 
 A nyilvános parkolóhelyeket A közlekedésbiztonságról szóló törvénnyel összhangban közlekedési 
jelzőberendezésekkel jelölik meg.  
 A nyilvános parkolóhelyek megjelölését az illetékes közvállalat végzi 

13. szakasz 
 A nyilvános parkolóhelyek építéséhez szükséges eszközöket a Közvállalat munkatervei és 
programjai útján biztosítják.  
 A nyilvános parkolóhelyek rendezésére és karbantartására szükséges eszközöket a Közvállalat 
munkatervei és programjai útján biztosítják.  

 
 

II. A NYILVÁNOS PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 

14. szakasz 
 Óbecse község területén a kiépített nyilvános parkolóhelyek karbantartását, rendezését, 
felszerelését és megjelölését a Közvállalat végzi.  
 A Közvállalat a nyilvános parkolóhelyen szembetűnő helyen köteles értesítést kitűzni, ami a 
következőket kell, hogy tartalmazza: az övezetet, a gépjárművek kategóriáját, amelyek parkolása 
engedélyezett, a parkolás módját, a parkolási térítmény mértékét, a térítmény behajtásának módját, 
valamint a parkolóhely használatának időbeni korlátozását.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt teendők ellátásához szükséges eszközöket a nyilvános 
parkolóhelyek használata utáni térítményből biztosítják.  

15. szakasz 
 A Közvállalat a jelen Határozat 14. szakaszában foglalt teendőket oly módon köteles ellátni, hogy 
az év folyamán állandóan biztosítva legyenek az akadálymentes parkoláshoz szükséges feltételek.  
 A Közvállalat a nyilvános parkolóhelyeket köteles folyamatosan tisztán és rendben tartani, a téli 
időszakban pedig köteles róluk eltávolítani a havat és a jeget.  
 A Közvállalatnak nincs járműőrzési kötelessége, és nem tartozik felelősséggel a nyilvános 
parkolóhelyeken veszteglő járművek megrongálódásáért vagy eltulajdonításáért.  

16. szakasz 
 A Közvállalat minden olyan parkoló területén, ahol több mint 10 rezervált parkolóhely van, 
köteles egy parkolóhelyet a különleges szükségletű (rokkant) személyek számára kijelölni és fenntartani.  

17. szakasz 
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 A parkolási övezeteket a parkolásfizetési és –ellenőrzési rendszer Óbecse szűkebb övezetében 
való kivitelezhetőségének stratégiájával összhangban a Községi Tanács határozza meg.  

18. szakasz 
 Azokon a közterületeken, amelyeken közlekedési jel tiltja a parkolást és a járművek megállását, 
az üzletek ellátására szolgáló kisebb árukihordó kocsik és egyéb járművek számára 5-től 8 óráig és 19-
től 21 óráig engedélyezhető a parkolás és a megállás.  
 Az üzletek áruval való ellátása céljából történő parkolást és megállást kiegészítő közlekedési 
jelekkel szabályozzák.  
 Az árukihordó járműveknek úgy kell megállniuk, illetve parkolniuk, hogy ne veszélyeztessék a 
közlekedés többi résztvevőinek biztonságát.  

19. szakasz 
 Jelen Határozat értelmében a parkolóhely használójának a járműtulajdonos, a járművezető vagy 
a lízingélvező tekintődik.  
 A parkolási térítmény fizetésénél a forgalmi engedélybe bejegyzett járműtulajdonos vagy 
lízingélvező szolidáris térítménykötelezettként határozódik meg.  

20. szakasz 
 A nyilvános parkolóhelyeken tilos:  
 1. a közlekedési jellel, valamint a horizontális és vertikális szignalizációval ellentétes parkolás és a 
nyilvános parkolóhely használatának bármilyen más módon történő akadályozása 
 2. nem bejegyzett jármű parkolása 
 3. a jármű rokkant személyek számára fenntartott parkolási helyen való parkolása   
 4. üzemképtelen vagy meghibásodott járművet, illetve nem saját üzemeltetésű kapcsolható 
járművet hagyni a parkolóhelyen 
 5. nem saját üzemeltetésű kapcsolható járművet, vízi járműveket és más dolgokat, illetve más 
tárgyakat hagyni a parkolóhelyen   
 6. a parkolóhely elzárása vagy másik jármű parkolásának akadályozása 
 7. korlátok vagy hasonló akadályok felállítása 
 8. a jármű mosása, javítása és minden olyan más művelet, ami a nyilvános parkolóhely 
piszkolásához és rongálásához vezetne 

9. a nyilvános parkolóhely járművezetői kiképzésre való használata 
10. egyéb olyan művelet végzése, amellyel veszélyeztetnék és akadályoznák a normális 

közlekedést. 
 

III. PARKOLÁSI ÉS MEGÁLLÁSI TILALOM 
 

21. szakasz 
 A törvényben meghatározott eseteken kívül tilos a járművek parkolása és megállása:  
 1. az épületek közötti fedett folyosókon, gyalogos átjárókon és a létesítmények bejáratánál 
 2. a gyalogutakon 
 3. a rezervált nyilvános parkolóhelyen  
 4. a lakóépületek bejáratában 
 5. a gyermekjátszótereken és egyéb, rekreációra szánt területeken  
 6. a füvesített területeken, a parkokban, a sétányokon és a városban levő összes zöld területen 
 7. olyan helyeken, ahol aknatetők, lefolyócsövek és nyílások vannak 
 8. olyan helyeken, ahol lehetetlenné tennék a szeméttároló edények (szemetes kannák, 
konténerek), a tűzoltósági, mentőszolgálati, egészségügyi objektumok megközelítését, továbbá minden 
más olyan helyen, ahol ezt közlekedési jel tiltja.  

22. szakasz 
 Abban az esetben, ha a járművet a jelen Határozat 21. szakasza 1. bekezdésének 1., 2., 3. és 4. 
pontjában foglalt felületen parkolták, Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Településrendezési, 
Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Osztályának közlekedési felügyelője a jármű 
használójának, ha az jelen van a helyszínen, elrendeli a jármű azonnali eltávolítását, amit legkésőbb a 
felszólítás után eltelt 5 percen belül végre kell hajtani.  
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 Amennyiben a járművezető nincs a helyszínen, vagy nem a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt 
meghagyás szerint jár el, a közlekedési felügyelő végzést ad ki a jármű meghatározott időn belüli 
eltávolítására a parkolóhely használójának terhére.  

23. szakasz 
 Abban az esetben, ha a jelen Határozat 21. szakasza 1. bekezdésének 5., 6., 7. és 8. pontjában 
foglalt helyeken parkol, Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, 
Közművesítési és Környezetvédelmi Osztályának közlekedési felügyelője a jármű használójának, ha az 
jelen van a helyszínen, elrendeli a jármű azonnali eltávolítását, amit legkésőbb a felszólítás után eltelt 5 
percen belül végre kell hajtani.   
 Amennyiben a járművezető nincs a helyszínen, vagy nem a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt 
meghagyás szerint jár el, a közlekedési felügyelő végzést ad ki a jármű meghatározott időn belüli 
eltávolítására a parkolóhely használójának terhére. 

24. szakasz 
 A nyilvános parkolóhely hótól és jégtől való tisztítása idején megtiltható a járművek parkolása.  
 A tisztítást és a hó, illetve jég eltávolítását végző közvállalat köteles megfelelő módon értesítést 
adni arról, hogy hol és mikor fogja végezni ezt.  
 A parkoló használója az értesítésben feltüntetett időpontig köteles eltávolítani járművét a 
parkolóhelyről.   
 Amennyiben a parkoló használója az értesítésben feltüntetett időpontig nem távolítja el a 
járművet, akkor azt a kommunális felügyelő meghagyása alapján, ügyelve arra, hogy ne tegyenek benne 
kárt, olyan helyre távolítják el, ahol nem akadályozza a tisztítást, illetve a hó és a jég eltávolítását.  
 

IV. A JÁRMŰ ELTÁVOLÍTÁSA 
 

25. szakasz 
 A jármű eltávolítását a parkoló használójának terhére a Közvállalat végzi.  
 A Közvállalat köteles a járművet az arra meghatározott és kijelölt helyre eltávolítani, az 
eltávolítástól a használó által való átvételig köteles gondoskodni a jármű őrzéséről.    
 A Közvállalat az átvett járműért anyagi felelősséggel tartozik.  
 A parkoló használója a jármű átvételekor köteles bizonyítani személyazonosságát, és a 
közvállalatnak kifizetni a pénzbírságot, illetve a jármű eltávolításának és őrzésének költségeit.  
 Amennyiben a jármű eltávolításakor a parkoló használója járműeltávolítási szándékkal a 
helyszínre érkezik, a felhatalmazott dolgozók abbahagyják a jármű eltávolítását.  
 A parkoló használója a jelen szakasz 5. bekezdésében foglalt esetben köteles bizonyítani a 
személyazonosságát és a Közvállalatnak kifizetni a szabálytalan parkolásért járó pénzbírságot, valamint a 
jármű eltávolításának költségeit.  
 A parkoló használója a pénzbírságot, továbbá a jármű eltávolításának, elhelyezésének és 
őrzésének költségeit a Közvállalat által meghatározott és a Községi Tanács részéről jóváhagyott 
szolgáltatási árjegyzék szerint fizeti.  
 Azon járművek esetében, amelyeknél 8 napon belül nem fizetik ki a pénzbírságot, illetve a jármű 
eltávolításának, elhelyezésének és őrzésének költségeit, a Közvállalat szabálysértési eljárást indít ezen 
költségek kényszermegfizettetésére.   
 

V. PARKOLÁSI TÉRÍTMÉNY 
 

26. szakasz 
 A nyilvános parkolóhelyeken a jelen Határozat 10. szakaszában foglalt parkolási térítmény 
behajtását a Közvállalat végzi.  
 A térítmény behajtása az alábbi módon történik:  
 1. parkolási jegyek kiadása útján 
 2. mobiltelefon útján, 
 3. parkolási jegyek közvetlen eladása útján. 
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27. szakasz 
  A Közvállalat előirányozhatja a napi, havi, félévi és évi parkolójegyek kiadását.  

28. szakasz 
 A nyilvános parkolóhely használója köteles:  
 1. a parkolóhelyen eltöltött idő alapján szabályosan kifizetni a parkolási térítményt 
 2. betartani az engedélyezett parkolási időt 
 3. a jármű elülső szélvédő üveg belső oldalára kitűzni a kifizetett parkolójegyet 
 4. a parkolóhelyet a felállított közlekedési jellel és a parkolóhelyen belüli horizontális, valamint 
vertikális közlekedési jelzőberendezésekkel összhangban használni  
 5. megőrizni a parkolási térítmény kifizetését bizonyító SMS üzenetet. 

29. szakasz 
 A parkolási térítmény fizetése alól mentesülnek: 
 1. a különleges szükségletű (rokkant) személyek által használt járművek, 
 2. a közvállalatok speciális járművei és a felügyelőségi járművek a beavatkozás vagy vizsgálat 
végzése idején.  

30. szakasz 
 A Közvállalat azoknak a jogi személyeknek, vállalkozóknak és természetes személyeknek, akiknek 
a lakhelye vagy a cégje a parkolási térítmény fizetése alá eső övezetben van, az adott személy kérésére 
évi parkolójegyet ad ki.  
 A kérelemhez mellékelni kell:  
 1. a jogi személyeknek és a vállalkozóknak: a bejegyzésről szóló aktus fénymásolatát, a forgalmi 
engedély fénymásolatát vagy a jármű tartós használatáról szóló bizonylatot,   
 2. a természetes személyeknek: a személyi igazolvány fénymásolatát vagy az óbecsei 
rendőrállomás által kiadott tartózkodási helyre vonatkozó bizonylatot, a forgalmi engedély fénymásolatát 
vagy a jármű tartós használatáról szóló bizonylatot. 
 A bérletjegy csak arra az utcára vonatkozik, amelyre kiadták.  

31. szakasz 
 A parkolási térítmény fizetését, a parkolást és a nyilvános parkolóhelyek szabályos használatát a 
Közvállalat felhatalmazott dolgozója (a továbbiakban: ellenőr) ellenőrzi.  
 Az ellenőr szolgálati igazolvánnyal rendelkezik és szolgálati ruhát visel.  
 Az igazolvány és a szolgálati ruha kinézetét a Közvállalat külön aktussal határozza meg.  

32. szakasz 
 Abban az esetben, ha a járműhasználó megtagadja a parkolási térítmény kifizetését vagy túllépi a 
kifizetett parkolási időt, a Közvállalat felhatalmazott dolgozójának jogában áll a parkoló használójától 
kérni a kiegyenlítetlen térítmény kifizetését.  
 Azokra a járművekre, amelyekre nem fizették ki a térítményt vagy túllépték a parkolási időt 
befizetőlapot adnak ki a pótjegy megfizettetésére, amelyet a jármű használójának személyesen 
kézbesítenek, s ha ez nem megoldható, az autóra erősítik. 
A pótjegy kézbesítése jelen szakasz 2. bekezdésében leírt módon szabályos és a későbbi károsodás vagy 
megsemmisítése nem változtat érvényességén, valamint nem halasztja el a pótjegy megfizetésének 
kötelezettségét. 
 A parkoló használója köteles a pótjeggyel összhangban cselekedni és kifizetni azt legkésőbb 8 
nappal az átvétele után. 
 Amennyiben a meghagyott határidőn belül nem fizetik ki a pótjegyet, a Közvállalat szabálysértési 
eljárást indít ezen térítmény kényszermegfizettetésére.  
 

VI. FELÜGYELET 
 

33. szakasz 
 Jelen Határozat 20. szakasza 1. bekezdésének 1., 3., 7., 10. és 11. pontjának végrehajtása felett 
az Osztály az út- és szállításügyi felügyelő által végez felügyeletet. 
 Jelen Határozat 20. szakasza 1. bekezdésének 2., 5., 6., 8. és 9. pontjának végrehajtása felett az 
Osztály a közművesítési felügyelő által végez felügyeletet.  
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VII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
34. szakasz 

 A Közvállalatot szabálysértésért 50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtják, 
ha:  
 1. nem a jelen Határozat 14. szakaszának 1. bekezdésében, valamint 15. szakaszának 1. és 2. 
bekezdésében foglalt módon gondoskodik a parkolóhely karbantartásáról, rendezéséről, felszereléséről 
és megjelöléséről, 
 2. a parkolóhelyen nem tűzi ki szembetűnő helyen az értesítést, amely tartalmazza az övezetet, a 
gépjárművek kategóriáját, amelyek parkolása engedélyezett, a parkolás módját, a parkolási térítmény 
mértékét, a térítmény behajtásának módját, valamint a parkolóhely használatának időbeni korlátozását 
(a Határozat 14. szakaszának 2. bekezdése), 
 3. a nyilvános parkolóhelyeken nem biztosítja és nem jelöli meg a különleges szükségletű 
(rokkant) személyek által használt járművek parkolására szolgáló helyet (a Határozat 16. szakasza),  
 4. nem teszi közzé megfelelő módon, hogy a parkolóhelyek tisztítását, illetve a hó és a jég 
eltakarítását hol és mikor végzi.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 25.000-től 75.000,00 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtják a Közvállalatban foglalkoztatott felelős személyt.  

35. szakasz 
 Szabálysértésért 50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtják a jogi személyt, 
ha: 
 1. az áruszállító járművet az elárusítóhely előtt a Határozat 18. szakaszának 1. bekezdésével 
ellentétesen parkolja, illetve állítja meg, 
 2. a közlekedési jellel és a horizontális, valamint vertikális szignalizációval ellentétesen parkol, 
továbbá bármilyen más módon akadályozza a nyilvános parkolóhely használatát (a Határozat 20. 
szakasza 1. bekezdésének 1. pontja),  
 3. nem bejegyzett járművet parkol (a Határozat 20. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja),  
 4. járművét a rokkant személyek számára fenntartott parkolóhelyen parkolja (a Határozat 20. 
szakasza 1. bekezdésének 3. pontja),  
 5. üzemképtelen vagy megrongálódott járművet, illetve nem saját üzemeltetésű kapcsolható 
járművet hagy a parkolóhelyen (a Határozat 20. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja), 
 6. nem saját üzemeltetésű kapcsolható járművet, vízi járművet vagy egyéb tárgyakat hagy a 
parkolóhelyen (a Határozat 20. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja),  

7. elhatárolja a parkolóhelyet vagy akadályozza más járművek parkolását (a Határozat 20. 
szakasza 1. bekezdésének 7. pontja), 

8. korlátot vagy hasonló akadályokat állít fel (a Határozat 20. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja), 
 9. a parkolóhelyen mossa és javítja a járművet, illetve más olyan műveleteket végez, mellyel 
piszkítja és rongálja a nyilvános parkolóhelyet (a Határozat 20. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja), 
 10. a parkolóhelyet járművezetői kiképzésre használja (a Határozat 20. szakasza 1. bekezdésének 
10. pontja), 
 11. bármilyen más cselekedeteivel akadályozza a normális közlekedést (a Határozat 20. szakasza 
1. bekezdésének 11. pontja), 
 12. járművét az épületek közötti fedett folyosókon, gyalogos átjárókon és autóbejáratokon 
parkolja, illetve állítja meg (a Határozat 21. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja), 
 13. járművét gyalogutakon parkolja, illetve állítja meg (a Határozat 21. szakasza 1. bekezdésének 
2. pontja), 
 14. járművét rezervált nyilvános parkolóhelyen parkolja, illetve állítja meg (a Határozat 21. 
szakasza 1. bekezdésének 3. pontja), 
 15. járművét lakóépületek bejáratában parkolja, illetve állítja meg (a Határozat 21. szakasza 1. 
bekezdésének 4. pontja), 
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 16. járművét a gyermekjátszótereken és egyéb, rekreációra szánt területeken parkolja, illetve 
állítja meg (a Határozat 21. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja), 
 17. járművét jelen Határozat 21. szakasza 1. bekezdésének 6. pontjával ellentétben parkolja, 
illetve állítja meg, 
 18. járművét olyan helyeken parkolja, illetve állítja meg, ahol aknatetők, lefolyócsövek és nyílások 
vannak (a Határozat 21. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja), 
 19. járművét olyan helyeken parkolja, illetve állítja meg, ahol lehetetlenné tenné a szeméttároló 
edények (szemetes kannák, konténerek), a tűzoltósági, mentőszolgálati, egészségügyi objektumok 
megközelítését, továbbá minden más olyan helyen, ahol ezt közlekedési jel tiltja (a Határozat 21. 
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja), 
 20. nem fizeti ki a pénzbüntetést az autója eltávolításáért, elhelyezéséért és őrzéséért (a 
Határozat 25. szakasza 8. bekezdése), 
 21. nem fizeti ki a parkolási térítményt vagy túllépi a kifizetett parkolási időt (a Határozat 32. 
szakasza).  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtják a jogi személynél foglalkoztatott felelős személyt. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtják a vállalkozót.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtják a természetes személyt.  
 

VIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

36. szakasz 
 Jelen Határozat rendelkezései nem vonatkoznak a Belügyminisztérium, a Szerbiai Katonaság, a 
mentőszolgálat és a tűzoltószolgálat által használt szolgálati járművekre.  

Amennyiben a kommunális felügyelő, kommunális rendőr, út-, szállítási és telekommunikációs 
felügyelő vagy közlekedési rendőr közvetlen megfigyelését dokumentálja, illetve megfigyelt valamilyen, 
jelen Határozattal előlátott szabálysértést, s a jármű vezetőjét nem identifikálta, a szabálysértésért a 
jármű tulajdonosa, illetve használója felelős. 
 

 Abban az esetben, ha valaki meghatalmazás nélkül használja a járművet, annak tulajdonosát, 
illetve használóját nem vonják felelősségre. 

37. szakasz 
 Az illetékes szervek a hatáskörükbe tartozó jelen Határozattal meghatározott aktusokat ezen 
Határozat meghozatalától számított 30 napon belül kötelesek meghozni.  

38. szakasz 
 Jelen Határozat hatálybalépésével érvényét veszíti  A járműparkolásról szóló határozat (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 1/80 és 14/89 szám), valamint az adott Határozat alapján meghozott 
valamennyi aktus.  

39. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik (8.) 
napon lép hatályba és 2009. szeptember 1-jétől nyer alkalmazást.  

 
---------------0--------------- 

73. 
На основу члана 6. Одлуке о изменама и допунама Статута Општине Бечеј (Службени лист 

општине Бечеј, број 2/2011), Комисија за статутарна питања је, на седници одржаној дана 
25.03.2011. године, утврдила пречишћени текст Статута општине Бечеј. 
 
     Пречишћен текст Статута општине Бечеј обухвата: 
 


