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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület ismeretes a kórház környéki parkolási körülményekkel kapcsolatosan 
kialakult helyzet. 
Többször érkezett észrevétel a parkolási nehézségekre hivatkozással. Az utóbbi esetben a 
közterület-felügyelet a kórház melletti zöldterületen való szabálytalan parkolás miatt, a zöld-
felület rongálása címén bírsággal sújtott egy – a kórházba meghatározott időpontra, előírt 
vizsgálatra gépkocsival érkező – beteget. 
Ehhez kapcsolódik a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) veze-
tőjének mellékelt (1. sz. melléklet) törvényességi észrevétele, melyben felhívja a Képviselő-
testületet arra, hogy a véleménye szerint szabályozatlan helyzet korrigálására „szabályozza 
a kórházi intézményi terület és az intézmény környékének parkolási” rendjét. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hivatalvezető felhívásának megfelelően és útmutatása szerint megvizsgáltuk a fennálló 
körülményeket. 
Áttekintettük az érvényes jogszabályokat, ezek között elsősorban a hivatkozott 27/1993. (XII. 
17.) KT. rendeletet (továbbiakban: KöztR), mely a közterületek és közterület jellegű területek 
használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szól, továbbá ennek 
egyik alapjául szolgáló – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló – 1997. évi 
LXXVIII. tv (továbbiakban: Étv) meghatározásait is. 
A KöztR a kijelölt fizetőparkolókra vonatkozóan valóban díjtételt állapít meg, de a városban 
nem lévén ilyen kijelölt parkoló, a város valamennyi közterületén a parkolás INGYENES. 
Az Étv, a fogalom-meghatározásainak 13. pontjában határozza meg a „közterület” fogalmát. 
E szerint (beidézve a törvény szövegét): 

„Fogalommeghatározások 

2. § E törvény alkalmazásában: 
13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdon-

ban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-
nyilvántartás ekként tart nyilván.  
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Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön 

szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkal-
mazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő 
és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.” 
 
Tehát a fogalmat értelmezve egyértelműen megállapítható, hogy a kórház belső területe 
nem közterület! 
Áttekintve Szentes Város Önkormányzata és a Csongrád Megyei Önkormányzat között 
1991-ben létrejött megállapodást, amely a kórház átadásáról szól, egyértelműen megállapít-
ható, hogy abban az Étv fenti meghatározása szerint nincs külön rendelkezés a kórház tel-
kének, pl. parkolási célú felhasználására. 
 
A KöztR jelen helyzet vonatkozásában tartalmaz rendelkezést az alábbiak szerint: 
„5. cím 
Járművek tárolása 
 
18. § 
(2) Fizető parkolóhelyet, tárolóhelyet nem közterületen magánszemélyek, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok tarthatnak fenn. Ezek üzemelte-
tési feltételeit a fenntartók határozzák meg.” 
 
Ebből megállapítható, hogy a Képviselő-testület e kérdést rendeletileg szabályozta.  
 
Annak érdekében, hogy teljes legyen a kép, megkerestük a Dr. Bugyi István Kórház vezeté-
sét, hogy tájékoztatást kapjunk arról az intézkedésről, mely a parkolás intézményen belüli 
rendjét és a díjfizetés szabályozza. Ezt a válaszlevelet mellékelem (2. sz. melléklet).  
 
 
Mindent összegezve egyértelműen megállapíthatóak a következők: 

1. A közterület rendeletünk (KöztR) szabályoz a kérdésben. 
2. A kórháznak van belső szabályozása. 
3. Külön kell választani azt a problémát, mely a Hivatal vezetőjét törvényességi észrevé-

telének megtételére indította (a beteg megbüntetése, szabálytalan parkolásért) az ön-
kormányzat felelősségi körének szabályozási problémájától.  

 
A fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés megtárgyalása 
után az alábbiak szerint határozzon. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal 
vezetőjének 437/2005. sz. levelében írt, a szentesi kórház parkolási szabályaira vonatkozó, 
törvényességi észrevételét nem fogadja el, mivel a 27/1993. (XII. 17.) KT. sz. rendelet, az 
1997. évi LXXVIII. tv előírásaival együtt megfelelően szabályozza a város közterületeinek és 
közterületeinek nem minősülő egyéb területeinek parkolási rendjét. 
Felkéri a jegyzőt a határozat mielőbbi megküldésére. 
 
Felelős: dr. Sztantics Csaba jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Szentes, 2005. május 12. 
 Szirbik Imre 





 



 



 



 

 


