
Bıvítenék a fizetızónát Szentesen 

Szentes - A fizetıs parkolási övezet és azzal együtt a kedvezményezettek köre is 
bıvülhet júniustól Szentesen. A városközpont lakástulajdonosai egy autóval 
ingyen parkolhatnának, akik pedig albérletnek élnek, fél áron vehetnének 
bérletet. A városházi képviselıknek és a kistérségi önkormányzatoknak is adnának 
engedményt, illetve bevezetnék a 30 perces parkolószelvényt. 

Pénteken kerül a szentesi képviselı-testület elé a 
fizetıs parkolási rendszert módosító javaslat. Korábban 
úgy határoztak a döntéshozók, hogy a Szent Imre 
herceg utcát és az Ady Endre utca Kígyó utcától kifelé 
esı részét kiveszik a fizetıs övezetbıl, viszont a 
Kossuth utca északi és déli oldalán több utcában is 
eltörlik az ingyenességet. A napokban kidolgozott 
javaslat szerint a városközpont lakói az eddiginél jóval 
több kedvezményben részesülnének. Az érintett közel 
800 ingatlantulajdonos egy autóval ingyen parkolhatna 
a fizetıs övezetben, csak 500 forintos kezelési 
költséget kellene fizetniük az igényelt bérletek után. 
Azok, akiknél második autó is van, fél áron kaphatnák meg a bérletet, ahogy az 
albérletben élık is. Fontos kitétel, hogy a fenti esetekben a bérletek csak az 
ingatlanhoz legközelebbi parkolóra vonatkoznának. 
 
A városi bíróság és a Klauzál utcai orvosi rendelı és gyógyszertár dolgozói számára 12 
ezer forintos éves és 6000 forintos féléves bérletet biztosítana az önkormányzat. A 
rendelı környékén a betegek részére 8 ingyenes parkolóhelyet hagynának meg. Az is 
szerepel a tervezetben, hogy a képviselı-testület és a bizottságok külsıs tagjai, 
valamint a kistérségi önkormányzatok autói ingyen parkolhassanak az Erzsébet téren. 
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800 ingatlantulajdonos egy autóval ingyen parkolhatna a fizetıs övezetben.  
A szerzı felvétele
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A Kossuth utcai üzletek vállalkozói azt kérték, hogy ık is kaphassanak bérletet, amit 
igény esetén vásárlóiknak adnának tovább. Ehelyett olyan elképzelés született, hogy 
30 perces parkolási szelvényt vezetnének be, amely megoldást jelentene azokra az 
esetekre, mikor az üzlettıl messze esik a parkolóóra. A fizetıs övezet bıvítése miatt 
hét új parkolóórát állítanának föl az érintett utcákban, kettıt pedig áthelyeznének. 
 
Több mint duplája 
 
A rendszer 2007-es bevezetésekor 440 parkolóhely minısült fizetısnek, ez júniustól 
958-ra nıne, de úgy, hogy ingyenes vagy kedvezményes bérletet a Kossuth utca és az 
Ady Endre utca 160 parkolóhelyére nem adnának ki. Így 798 felfestett parkolóhely 
marad, s ezen kell osztoznia az övezetben lévı 2141 ingatlan tulajdonosának.  
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