
Bıvítik a parkolási övezetet Szentesen 

Szentes - Újabb utcákban kell majd fizetni a parkolásért Szentesen. A bıvítést az 
indokolja, hogy míg a fıutcán mindig találni üres várakozóhelyet, addig a 
környezı utcákban – ahol ingyen lehet megállni – kaotikus állapotok uralkodnak. 

Reggel 8 és délután 5 óra között rendre megtelnek 
autóval Szentes belvárosának azon utcái, ahol ingyen 
lehet megállni. Az eredmény kaotikus – például sok a 
szabálytalanul parkoló jármő –, miközben a fizetıs 
övezetben több szabad várakozóhelyet is találunk. A 
központban és annak környékén élık panasszal 
fordultak az önkormányzathoz, otthonaik közelében 
ugyanis emiatt nehezen vagy egyáltalán nem tudnak 
parkolni. 
 
– A képviselı-testület októberben úgy döntött, 
kiterjeszti a fizetıs övezet határait – mondta Varga 
Sándor, a városellátó intézmény vezetıje. – Az ehhez szükséges rendelet módosítást 
decemberi vagy januári ülésükön tárgyalják a városatyák. A parkolóórák 
közbeszerzési eljárását ezután indítjuk, a parkolásáért legkorábban áprilistól kell 
majd fizetni. 
 

 
Az autósoknak a bıvítés után a Kossuth Lajos, a Petıfi Sándor, a Szabadság tér, a 
Páva, a József Attila, az Új és a Somogyi Béla utca, valamint a Kossuth, az Apponyi 
tér, a Brusznyai sétány, a Klauzál, a Jövendı, a Horváth Mihály, a Kígyó, a Munkácsi, 
a Kiss Bálint és az Ady Endre utca által határolt területen kell majd a megállásért 
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Napközben megtelnek az ingyenes parkolóhelyek. 
Fotó: Tésik Attila
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fizetniük. Ez összesen 545 parkolóhelyet jelent. A fizetıs övezetbıl azonban 
kikerülnek a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda oldalában, a Szent 
Imre herceg utca felıl lévı parkolók, továbbá az Ady Endre utca Kígyó utcától kifelé 
esı szakasza. Az önkormányzat új lakossági bérlet bevezetését tervezi, amelynek 
árát a rendelet módosításakor határozza meg. 
 
Biztonságosabb lett a közlekedés 
 
A fizetıs parkolást tavaly júliusban vezették be Szentesen a Kossuth utca 
zsúfoltságának csökkentése érdekében. A közlekedés azóta biztonságosabb lett a 
fıutcán, az útkeresztezıdések pedig átláthatók. A városközpontban 14 automatát 
helyeztek üzembe. A rendszer egy év alatt 20 millió forint bevételt hozott az azt 
mőködtetı városellátó intézménynek.  
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