
Mától bıvül a fizetıs zóna Szentesen 

Szentes - Felocsúdtak a szentesiek, de már késı: mától kibıvítik a fizetıs 
parkolási övezetet a Kurca-parti városban. Sokan mérgelıdnek, de akad olyan 
üzlettulajdonos is, aki örül a szigornak, mert legalább üresen maradnak a 
vásárlóknak fenntartott parkolóhelyek. 

„Ha fizetıs parkolóövezetben lakik valaki társasházban, 
és több napra jön vendége autóval, akkor nappal az 
óránkénti parkolási díj az érvényes? Esetleg valami 
kedvezmény jár? Vagy ne fogadjunk autós vendéget?" 
Efféle kérdésekkel egyre többfelé lehet találkozni 
szentesi internetes fórumokon. Az önkormányzat április 
végén határozott úgy, hogy kibıvíti a fizetıs parkolási 
övezetet, de a szentesiek csak akkor kapták fel a 
fejüket, amikor az új parkolóórákat és az információs 
táblákat felszerelték az érintett utcákban. 
 
Mint arról többször beszámoltunk, az új szabályok 
szerint a fizetıs zónán belül élık egy autóra ingyenes, a második jármőre pedig 
kedvezményes, félárú bérletet válthatnak. De csak abban az esetben, ha a 
lakcímkártyájukon és a gépkocsijuk forgalmi engedélyén ugyanaz a cím szerepel. Egy 
fórumozó arra emlékeztetett, hogy az övezet bıvítésérıl illett volna értesíteni az 
érintett utcák lakóit. Egy másik arra hívta föl a figyelmet, hogy hiába bejelentett 
lakó, mivel munkája miatt olykor céges autóval jár, azzal nem parkolhat majd ingyen 
saját háza elıtt. Lapunk érdeklıdésére Szirbik Imre polgármester azt mondta, 
tapasztalatok birtokában a város kész felülvizsgálni az elfogadott szabályozást. 
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Sokak szerint újra kellene gondolni a fizetıs parkolást. – Az új órákat már felállították.  
Fotó: Vidovics Ferenc
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Akad viszont olyan üzlettulajdonos is, aki örül a szigornak. Kiss Attila az általa 
üzemeltetett pékség körül 8 parkolóhelyet alakított ki saját pénzén. Elıször 
meglepıdött, amikor üzlete mellé is kikerültek a fizetıs zónát jelzı táblák. Végül úgy 
volt vele, ha a közelben sehol sem lehet majd ingyen parkolni, jobb lesz, ha nála 
sem, különben a sumákolók saját vásárlói elıl veszik majd el a parkolóhelyet. 
 
Utcáról utcára 
 
Fizetıs a parkolás a Kossuth utcán, illetve attól délre, a Petıfi Sándor utca–Szabadság 
tér–Páva utca–József Attila utca–Új utca–Somogyi Béla utca által határolt területen, 
továbbá a Kossuth utca északi oldalán, a Kiss Bálint utca–Munkácsy utca–Kígyó utca–
Horváth Mihály utca–Jövendı utca–Brusznyai sétány–Apponyi tér által határolt 
területen. Ingyen lehet majd megállni a Klauzál iskola elıtt, a Jövendı utcai nagy 
parkolóban, a sportcsarnok körül, az ifjúsági ház elıtt, a Hajdú Lajos utcai 
parkolóban és az Erzsébet tér nyugati oldalán.  
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