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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. március 30-i képviselő-testületi 
ülésén rendeletet alkotott a fizető parkolási rendszer bevezetéséről városunkban. 
 
A rendszer üzemeltetőjéül a Városellátó Intézményt jelölte ki a Képviselő-testület. 
A rendszer várhatóan 2007. július 01-vel kezd majd működni. A Városellátó Intézmény vezetője a 
fizető parkolási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására Dr. Bujdosó Károlyt 
jelölte ki, akinek a rendszer bevezetésének előkészítése során az alábbi – szabályozással 
kapcsolatos - észrevételei, javaslatai vannak Szentes Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2007. (IV. 16.) számú rendeletéhez: 

• Rendelet tárgyi hatályának pontatlan a  megfogalmazása, 
• Nincs szabályozva a rendelet személyi hatálya, 

 
 
A fizető parkolási rendszerrel kapcsolatosan a lakosság tájékoztatása céljából 2007. 06. 13-án 
rádióműsor volt a Rádió Szentes délutáni műsorában. A műsor hallgatói tájékoztatást kaptak a 
fizető parkolók helyéről, az időbeli hatályról (munkanapokon 8-17 óra között), a parkolási díjról, a 
bérletekről, a kedvezményekről és mentességekről.  
A műsor előtt és alatta is érkezett néhány olyan kérdés, amelyik arra utal, hogy célszerű 
megfontolni a rendelet néhány helyen való pontosítását a vitás helyzetek ritkítása érdekében. Mivel 
ilyen rendszert még nem üzemeltettünk, nincsenek tapasztalataink, a rendeletünk két másik város 
rendelete alapján készült, és igyekeztük mindenre kiterjedően figyelembe venni a helyi 
sajátosságokat. 
A műsor során az alábbi pontosítási igények merültek fel: 

• Személygépkocsi + utánfutó parkolási díja 
• Motorkerékpár parkolási díja 
• Hová helyezze el a motorkerékpáros a parkolószelvényt 
• Kossuth tér 5. és Petőfi u. 1. szám mintájára a Klauzál u. 3. és a Kossuth u. 22. lakóinak 

díjmentessége 
• Parkolási övezetben lakók által kedvezményesen igénybe vehető parkolók pontosabb 

meghatározása. 
• Tehergépjármű parkolása esetén mennyi a parkolási díj. 
• Első 10 perc ingyenessége 



 
1./ A Városellátó Intézmény vezetőjével történt egyeztetés után az a javaslatunk alakult ki, hogy 

a rendelet pontosítása a hatályosság kérdésében indokolt az egyértelmű meghatározás miatt, így a 
tehergépjárművel kapcsolatos kérdés is tisztázásra kerül. (A fizető parkolóhelyeket kijelölő táblák is 
egyértelműsíteni fogják, hogy a parkolóhelyek személygépjárművek és motorkerékpárok részére 
vehetők igénybe, tehergépkocsik részére nem): 
 
1.§. (2) bekezdés szövegezésének javasolt pontosítása: parkoló jármű helyett: „személygépkocsi, 
motorkerékpár (továbbiakban: gépjármű)” 
 (- jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépeket is, 
- gépjármű: olyan jármű, amelyet beépítet erőgép, hajt. 
- személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben- vezető ülését is 
beleértve legfeljebb 9 állandó ülőhely van. (1/1975.(II. 5.) KPM-BM. rend. KERSZ 1. számú 
függelék) 
 
A rendelet kiegészül a személyi hatály megállapításával: 
1.§ (3) A rendelet személyi hatálya a fizető-parkoló rendszer  üzemeltetőjére és használójára 
terjed ki.  (módosító rendelet 1.§-a) 
 

 
2./ Indokolt a rendelet pontosítása a 10 perces ingyenesség tekintetében is. 

A 4.§ (5) bekezdés pontosításával bekerülhet a rendeletbe a 10 perces kedvezmény biztosítása a 
jelenlegi, határozati szintű rendelkezés helyett az alábbi javasolt szövegezéssel: 
 
(5) A korlátozott várakozási övezetben váltható legrövidebb idő 30 perc, de a parkolási díj 10 perc 
ingyenes parkolás biztosításával kerül megállapításra, függetlenül a megváltott parkolási idő 
hosszától. (módosító rendelet 2.§-a) 
 

 
3./ Kérdésként hangzott el, hogy a Kossuth u. 22. és a Klauzál u. 3. számú lakóépületekben 

lakók miért nem részesülnek díjmentességben a Kossuth tér 5. és a Petőfi u. 1. szám alatt lakókhoz 
hasonlóan, amikor pedig - az elhangzott vélemények szerint - azokkal azonos helyzetben vannak, 
napközben a lakásuk közelében csak fizető parkolóhelyen tudnak megállni. 
 A Kossuth u. 22. szám alatti lakóépületben lakók díjmentességét nem javasoljuk, mert részükre 
biztosított a díjmentes parkolás lehetősége az épület mögötti aszfaltozott területen, amely a Klauzál 
utcai ABC mögötti lakóútról közelíthető meg.  
A Klauzál u. 3. szám alatt lakók részére azonban valóban nincs biztosítva ingyenesen igénybe 
vehető parkoló a házuk közvetlen közelében, mert a legközelebbi parkolók a Klauzál utcai óvoda 
mellett, a panel épület előtt vannak, azok viszont a Brusznyai sétány 13-15. számú lakóépülethez 
tartoznak, és általában tele is vannak. A Jövendő utcai parkoló már nekik messzebb van, és 
valószínűleg tele is lesz azoknak a kocsijaival, akik nem akarják igénybe venni a Kossuth utcai 
fizetős parkolókat. 
A Képviselő-testület pozitív döntése esetén a díjmentességet szabályozó 6.§ (3) bekezdése 
kiegészül a Klauzál u. 3. számú ingatlanban lakókkal, és a bekezdés szövegezése az alábbiak szerint 
módosul: 
(3) A Szentes, Kossuth tér 5. a Petőfi u. 1. és a Klauzál u. 3. sz. alatti ingatlanok esetében állandó 
lakóhellyel, vagy szerződéssel alátámasztott hivatalosan bejelentett, érvényes tartózkodási hellyel 
rendelkezők, lakásonként egy rendszám erejéig térítésmentes parkolási bérletre jogosultak az 
ingatlanhoz legközelebb eső parkolóhelyen azon gépjármű részére, amelynek forgalmi engedélye az 
adott lakcímen lakó nevére van kiállítva. 
(módosító rendelet 3.§-a) 
 



  
4./ A rendelet 7.§ (3) bekezdése szerint a megváltott parkolószelvényt, bérletet, parkolási 

igazolványt, díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben az első szélvédő mögött kell 
elhelyezni, jól látható módon. Felmerül azonban a kérdés, hogy a motorkerékpárosok hová tegyék a 
megváltott parkolószelvényt, vagy egyéb más igazolást. A 7.§ (3) bekezdés kiegészítésével 
rendezhető a kérdés.  
 
A kiegészítés javasolt szövege: 
7.§ (3) ….. úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy 
megbizonyosodhasson. A motorkerékpáros a megváltott parkolószelvényt, bérletet köteles az  
ellenőrzést végző személynek bemutatni. (módosító rendelet 4.§-a) 
 

5./ Ennek megfelelően a 8.§ is pontosításra szorul a motorkerékpárosok miatt, az alábbi 
javasolt szövegezéssel: 
8.§ (1) b) érvényes parkolószelvényét, bérletét, a mozgáskorlátozott a parkolási engedélyét, 
díjmentességet igazoló engedélyt nem ellenőrizhető módon helyezi el a gépjárműre, illetve a 
motorkerékpáros az ellenőrnek nem mutatja be azt. 
 
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott pótdíj kivetéséről szóló felszólítást és a készpénz 
átutalási megbízás nyomtatványt a gépkocsi szélvédőjére kell elhelyezni, illetve a szabálytalanul 
parkoló motorkerékpárosnak át kell adni, ….. (módosító rendelet 5.§-a) 
 

 
6./ A 2. sz. melléklet kiegészítésével egyértelműen meghatározható a motorkerékpárok és az 

utánfutót vontató személygépkocsik parkolási díja (a hallgatói kérdés szerint a KRESZ előírja, hogy 
motorkerékpárral úgy kell parkolni, hogy 2 db elférjen egy parkolóhelyen. Mennyit kell fizetni a 
motorkerékpárért ?) A díjfizetés egyértelmű meghatározása érdekében a kiegészítés javasolt 
szövege: 
 
1. Parkolószelvény díja: 
 
Személygépkocsi: 100,- Ft/óra  
Motorkerékpár 100,- Ft/óra 
Személygépkocsi utánfutóval: elfoglalt parkolóhelyek száma x 100,- Ft/óra 
Napijegy:  a mindenkori óradíj 6 órára eső értéke  
(módosító rendelet 6.§-a) 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el a rendelet 
módosítására irányuló tervezetet. 

 
 
Szentes, 2007. június 19. 

 
                   
                   

Czirok Jánosné 
műszaki osztályvezető 

 
 
 
 



Melléklet a 07-1451-4/2007. számú előterjesztéshez 
 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  /2007. (      .) rendelet-tervezete  

a fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól szóló  
11/2007.(IV.16.) rendelet módosítása 

 
1.§ 

 
A Rendelet 1.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép, és az 1.§ kiegészül az alábbi (3) 
bekezdéssel : 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi várakozó, parkoló személygépjárműre, 

motorkerékpárra (továbbiakban gépjármű), kivéve a 
a) megkülönböztető (kék villogó) jelzést használó járműveket, 
b) figyelmeztető jelzést (sárga villogót) használó járműveket, 
c) segédmotorkerékpárokat, kerékpárokat,  
d) közérdekből történő veszély-, hibaelhárítást végző  járműveket, 
e) diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművét. 

 
 
(3) A rendelet személyi hatálya a fizető-parkoló rendszer  üzemeltetőjére és használójára terjed ki. 
 
 

2.§. 
 
A Rendelet 4.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(5) A korlátozott várakozási övezetben váltható legrövidebb idő 30 perc, de a parkolási díj 10 perc 

ingyenes parkolás biztosításával kerül megállapításra, függetlenül a megváltott parkolási idő 
hosszától. 

 
3.§. 

 
A Rendelet 6.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(3) A Szentes, Kossuth tér 5. a Petőfi u. 1. és a Klauzál u. 3. sz. alatti ingatlanok esetében állandó 

lakóhellyel, vagy szerződéssel alátámasztott, hivatalosan bejelentett, érvényes tartózkodási hellyel 
rendelkezők, lakásonként egy rendszám erejéig térítésmentes parkolási bérletre jogosultak az 
ingatlanhoz legközelebb eső parkolóhelyen azon gépjármű részére, amelynek forgalmi engedélye 
az adott lakcímen lakó nevére van kiállítva. 

 
4.§. 

 
A Rendelet 7.§ (3) bekezdés az alábbi mondattal egészül ki: 
A motorkerékpáros a megváltott parkolószelvényt, bérletet köteles az ellenőrzést végző személynek 
bemutatni. 
 

5.§ 
 

A Rendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) b) érvényes parkolószelvényét, bérletét, a mozgáskorlátozott a parkolási engedélyét, 

díjmentességet igazoló engedélyt nem ellenőrizhető módon helyezi el a gépjárműre, illetve 
a motorkerékpáros az ellenőrnek nem mutatja be. 



(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott pótdíj kivetéséről szóló felszólítást és a készpénz 
átutalási megbízás nyomtatványt a gépkocsi szélvédőjére kell elhelyezni, illetve a szabálytalanul 
parkoló motorkerékpárosnak át kell adni. A felszólításon fel kell tüntetni az ellenőrzés 
időpontját, helyét, a gépjármű rendszámát valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíj 
megfizetésére vonatkozó tájékoztatást. A fizetendő várakozási díj és pótdíj befizetése csak 
csekken, vagy az üzemeltető pénztárában történhet, parkolóőr azt nem veheti át. 

 
6.§ 

 
A Rendelet 2. sz. melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1. Parkolószelvény díja: 
 
Személygépkocsi: 100,- Ft/óra  
Motorkerékpár 100,- Ft/óra 
Személygépkocsi utánfutóval: elfoglalt parkolóhelyek száma x 100,- Ft/óra 
Napijegy:  a mindenkori óradíj 6 órára eső értéke  
 

 
 

7.§. 
 

Ez a rendelet 2007. július 01. napján lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Sztantics Csaba sk.      Szirbik Imre sk. 
  jegyző         polgármester 

 


