
 1 

Szentes Város Polgármestere 
* 6600 Szentes, Kossuth tér 6.  ( 63/510-300 

 
Ikt.sz.: 07 – 1451/2007. 
Témafelelõs: Cseuz András 

 

 
Tárgy: Szentes város területén fizetõ, kijelölt gépjármû várakozóhelyek létesítése. 
Mell:  2 db. 
 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselõ-testülete 
 
Helyben 
 
 

Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2006. november 24-i ülésén 

megtárgyalta a Szentes város területén fizetõ, kijelölt gépjármû várakozóhelyek 
létesítésére tett javaslatot, amely alapján 75/2006. (XI. 24) Kt. határozatában állást 
foglalt a városban fizetõ parkolási rendszer bevezetése mellet. Ezt a legmodernebb 
megoldással kívánja megvalósítani. 
 

A fizetõ kijelölt gépjármû várakozóhelyek üzemeltetésének szabályozására 
pótlólagosan megvizsgáltuk Csongrád megye néhány városa és a hasonló nagyságrendû 
városok közül Kiskunfélegyháza és Mezõkövesd városok parkolási szabályzatának díjtételeit, 
valamint Békéscsaba aktualizált (2007. évi) díjait. A díjakat és az alkalmazott parkolási 
rendszert az alábbiakban ismertetünk: 

 
Szeged (átjárható zónás, elõreváltott parkolószelvényes rendszer) 
I. 210,- Ft/óra 
II. 120,- Ft/óra 
III. 80,- Ft/óra 
Napijegy 750,- Ft 
Bérlet:   
Felmutatóra szóló éves   24.700,- Ft/hó 
                     kombinált (rendszám)  20.700,- Ft/hó 

          magán (forgalmi engedély) 10.350,- Ft/hó 
 
Makó: nincs a városban fizetõ parkolási rendszer. 
 
Csongrád: nincs a városban fizetõ parkolási rendszer. 
 
Hódmezõvásárhely: jelenleg a városban nincs fizetõ parkolási rendszer a Városüzemeltetõ 
Irodától kapott tájékoztatás szerint. 
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Kiskunfélegyháza (parkoló õrös díjbeszedés)   
Maximálisan alkalmazható díjtételek: 
Félóra:     56,66 Ft  
Egy óra:  90,00 Ft 
 
Félóra:     75,00 Ft 
Egy óra: 125,00 Ft 
 
Parkoló bérlet maximális díjtételei: 
Havi bérlet:               9600 Ft 
Negyedéves bérlet: 24000 Ft 
Féléves bérlet:        44000 Ft 
Éves bérlet:             72000 Ft    
Fenti összegek ÁFA-t nem tartalmaznak, és minden megkezdett idõegységet egésznek kell 
számítani. 
Ezen díjtételeknél kisebb parkoló bérleti díjakat a szerzõdéses partner (a rendszer 
üzemeltetõje) meghatározhat.  
 
Mezõkövesd: (parkoló automatás rendszer) 
Minimális parkolási díj:  50 Ft 
                                      110 Ft/óra 
Napi parkolási jegy:      550 Ft ( 5 órai parkolást meghaladóan) 
 
Bérletek: 
Havi bérlet:                  2650 Ft  
Negyed éves bérlet      5300 Ft 
Éves bérlet                 13800 Ft  
 
Fenti összegek ÁFA-t tartalmazzák 
 
Békéscsaba (parkoló automatás rendszer) 
A városban kettõ fizetõ parkolási zóna létezik. 
I. személygépkocsi, motor  125, Ft/óra 

autóbusz, tehergépkocsi  380, Ft/óra 
II. személygépkocsi, motor    90, Ft/óra 

autóbusz, tehergépkocsi  290, Ft/óra 
Használatos még a napijegy és a havi bérlet.  
A napijegy díja a mindenkori parkolási díjtétel ötszöröse. 
Teljes áru bérlet ára: 
I. személygépkocsi, motor   4450, Ft/hó/lakosság 

            7700, Ft/hó/közület 
II. személygépkocsi, motor   3400, Ft/hólakosság 

   5600, Ft/hó/közület 
Az árak 20%-os ÁFÁ- t tartalmaznak. 
      
Szentes város területére, kiemelten a városközpont fizetõ gépjármû várakozóhelyek 
üzemeltetésének szabályozási lehetõségére az alábbiak szerint teszünk javaslatot: 
 
A gyors és költségtakarékos fizetõ parkolási rendszer bevezetésére a parkoló automata 
rendszer alkalmazását javasoljuk, az alábbi feltételek mellett: 
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Idõbeni hatály:   munkaszüneti és ünnepnapok kivételével  08-17 óra üzemidõ 
Területi hatály:   Kossuth Lajos u., Kossuth tér és Rákóczi Ferenc u. közötti szakasza 
                           Klauzál utca Kossuth Lajos utca és a dr. Brusznyai Árpád sétány közötti  
                           szakasza 
                           Horváth Mihály utca Kossuth Lajos u. és Jövendõ u. közötti szakasza 
                           Horváth Mihály u. Jövendõ u. és Kígyó u. közötti szakasz nyugati oldala 
                           Jövendõ u. Horváth Mihály u. és Bocskai u. közötti szakasz déli oldala 
                           Kossuth tér északi és keleti oldala, 
                           Petõfi utca megállási tilalommal nem érintett szakaszának nyugati oldala  
     Ady Endre u., Kossuth tér és Arany János u. közötti szakasz keleti oldal 
                          Kiss Bálint u., Kossuth tér és Munkácsy Mihály u. közötti szakasza 
(A Kossuth Lajos utcai parkolóhelyek száma az utca tervezett átépítését követõen várhatóan 
30 db-bal fog csökkenni.) 
 

A parkolási rendszer fentiek szerinti bevezetése nem teszi szükségessé parkolási 
zónák, övezetek kialakítását, mert megközelítési távolságon belül a megfelelõ számú 
parkolóhely rendelkezésre áll, illetve a közeljövõben kiépítésre kerül.  
 

A parkolási rendszer területi kiterjesztése esetén a fizetõ parkolással érintett 
utcaszakaszok szomszédos utcáinak forgalmi rendjét felül kell vizsgálni.  
Pl. Az Ady Endre utcán a Társadalombiztosító Intézet elõtti fizetõ parkolás bevezetése esetén 
várható, hogy a Pólya utca Arany János utca és Kiss Bálint utca közötti szakaszát fogják a 
gépjármûvezetõk igénybe venni. A kenyérgyár forgalmának biztosítására a Pólya utca 
egyirányúsítására, vagy mindkét oldalán megállási tilalom bevezetésére lesz szükség.   
A Kiss Zsigmond utcán a Diagnosztikai Központ elõtti parkolóban fizetõ parkolási rendszer 
bevezetése maga után vonhatja a parkolás áthelyezõdését a Kurca sorra, a Burián Lajos és a 
Fekete Márton utcákba.  Ennek kiküszöbölésére ezekben az utcákban megállási tilalom 
bevezetése lesz szükséges, vagy a várakozás lehetõségét útszélesítéssel, nemesített útpadka 
kiépítésével kell biztosítani. Ez azonban csak úgy célszerû, ha a környezõ utcákban 
alacsonyabb díjtétellel, lényegében zónás rendszerû parkolást alakítunk ki. Ezen munkák 
költségigénye indokolja, hogy a fizetõ parkolási rendszer bevezetését jelenleg csak a 
városközpont területére javasoljuk. 
 
Az alábbiak szerint foglaljuk össze a bevezetésre javasolt fizetõ parkolási rendszer elõnyeit és 
hátrányait: 
 
Központi parkolóórás rendszer, 12 db óra alkalmazásával. 
Idõbeni és térbeli hatály a fentiekben részletezettek szerint. 
              Ady Endre u.        60 db 
   Klauzál u.       25 db 
   Horváth Mihály u.     30 db 
                                   Jövendõ u.                                            10 db 
   Kiss Bálint u.      30 db 
                                    Kossuth Lajos u. és Kossuth tér         180 db 
   Petõfi u.       25 db  
Összesen:        360 db 
 
A rendszer kalkulált beruházási és üzemeltetési költsége várhatóan az alábbiak szerint alakul: 
Park Control 2002 napelemes táplálás   1.256.000 Ft/db 
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Pénzvisszaadó opció         220.000 Ft/db 
Kártyás fizetési opció         357.000 Ft/db 
Kiegészítõk          103.000 Ft/db 
Tervezés, engedélyezés          36.000 Ft/db 
Telepítés            80.000 Ft/db 
Üzembe helyezés           32.000 Ft/db 
Összesen:       2.084.000 Ft/db 
20 % ÁFA          417.000 Ft/db 
Mindösszesen:      2.501.000 Ft/db 
 
12 db automata kalkulált telepítési ára 12 db x 2.501.000 Ft= 30.012.000 Ft 
100 Ft/óra díjtétellel számolva a várható éves árbevétel alakulása: 
360 db x 5 óra x 22 nap x 100 Ft x 12 hó=  47.520.000 Ft 
 
Kalkulált éves kiadási költségek: 
Automaták éves üzemeltetési költsége 
12 db 60.000 Ft/automata x 12 hó=  8.640.000.- Ft 
5 fõ ellenõr + 1 fõ adminisztrátor   
6 fõ x 144.000 Ft/hó x 12 hó            10.368.000.- Ft 
Összesen:              19.008.000.- Ft 
 
Várható éves nyereség a beszerzési és telepítési ár nélkül: 
Bevétel:     47.520.000.- Ft 
Kiadás:     19.008.000.- Ft 
Kalkulált nyereség    28.512.000.- Ft 
 

Az elõterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolt térképvázlaton megjelölve 
bemutatjuk a tervezett fizetõ parkolási rendszerrel érintett útszakaszokat és a parkoló 
automaták tervezett telepítési helyeit.  

A 2. számú mellékletben elsõ olvasatra mellékeljük a fizetõ-parkolóhelyek 
mûködésének és igénybevételének elõírásairól szóló rendelet tervezetet.   
 

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést tárgyalja meg, és hozza 
meg döntését a Szentes Város területén bevezetendõ fizetõ, kijelölt gépjármû várakozóhelyek 
üzemeltetésének szabályozásával kapcsolatosan. 
 
……/2007.(I.26.)Kt. 
Tárgy: Szentes város területén fizetõ, kijelölt gépjármû várakozóhelyek létesítése. 
 
                                                HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a Szentes Város területén 
bevezetendõ fizetõ, kijelölt gépjármû várakozóhelyek üzemeltetésének szabályozásával 
kapcsolatos elõterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:  
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a városban bevezetésre kerülõ fizetõ, 
kijelölt gépjármû várakozóhelyek kijelölésére és üzemeltetésére a parkolóórás rendszert tartja 
alkalmasnak. 
Idõbeni hatálya:  munkaszüneti és ünnepnapok kivételével  08-17 óra üzemidõ 
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Területi hatálya: Kossuth Lajos u., Kossuth tér és Rákóczi Ferenc u. közötti szakasza 
                           Klauzál utca Kossuth Lajos utca és a dr. Brusznyai Árpád stny. közötti           
                           szakasza 
                           Horváth Mihály utca Kossuth Lajos u. és Jövendõ u. közötti szakasza 
                           Horváth Mihály u. Jövendõ u. és Kígyó u. közötti  szakasz nyugati oldala 
                           Jövendõ u. Horváth Mihály u. és Bocskai u. közötti szakasz déli oldala 
                           Kossuth tér északi és keleti oldala, 
                           Petõfi utca megállási tilalommal nem érintett szakaszának nyugati oldala  
     Ady Endre u., Kossuth tér és Arany János u. közötti szakasz keleti oldala 
                          Kiss Bálint u., Kossuth tér és Munkácsy Mihály u. közötti szakasza 
 
Tervezett óratelepítési helyek: 
                          Kossuth Lajos u. 34. 
    Kossuth Lajos u. 18. számú ingatlan elõtt 
    Kossuth Lajos u. 21. számú ingatlan elõtt 
    Kossuth Lajos u. 10. számú ingatlan elõtt 
    Kossuth Lajos u. 9. számú ingatlan elõtt 
    Kossuth tér 5. 
    Ady Endre u. 7. 
   Ady Endre u. és Farkas Mihály u. torkolata  
   Klauzál u. 3. 
   Horváth Mihály u.- Jövendõ u. torkolata 
   Kiss Bálint u. 4. 
   Petõfi u.- Iskola u. torkolat         
Becsült jelenlegi parkolóhely: 
                        Ady Endre u.:      60 db 
                        Kossuth Lajos u., Kossuth tér:  180 db 
  Klauzál u.       25 db 
  Horváth Mihály u.     30 db 
  Jövendõ u.                                            10 db  
                       Kiss Bálint u.      30 db 
  Petõfi u.      25 db                  
Összesen:       360 db 
  
Felkéri a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályát, hogy a fizetõ-parkolóhelyek mûködésének 
és igénybevételének elõírásairól szóló rendelet tervezetet ennek megfelelõen készítse elõ.  
 
Felelõs: Jegyzõ  
Határidõ: 2007. februári képviselõ-testületi ülés 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Polgármester 
2./ Jegyzõi Iroda és általa az érintett osztályok és irodák vezetõi 
3./ Irattár 
 
Szentes, 2007. január 12. 
 
                                                     Szirbik Imre  
          polgármester 
                                 



2. számú melléklet 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének  /2007. (        ) ÖK. sz. rendelete a 
fizetõ-parkolóhelyek mûködésének és igénybevételének elõírásairól. 

(elsõ olvasatra) 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közúti 
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. tv. 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fizetõ-
parkolóhelyek mûködésének és igénybevételének rendjérõl következõ rendeletet (a 
továbbiakban: rendelet) alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 1. § 
 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzat közigazgatási 
határán belül a – korlátozott várakozási övezet - KRESZ-táblával megjelölt 
területeire, melyeknek leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi várakozó, parkoló jármûre, kivéve a: 
a) megkülönböztetõ (kék villogó) jelzést használó jármûveket, 
b) figyelmeztetõ jelzést (sárga villogót) használó jármûveket, 
c) motorkerékpárokat, segédmotorkerékpárokat, kerékpárokat,  
d) közérdekbõl történõ veszély-, hibaelhárítást végzõ  jármûveket, 
e) diplomáciai mentességet élvezõ személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjármûvét. 

 
A fizetõ-parkolóhelyek mûködtetése, igénybevétele 

 2. § 
 

(1) A képviselõ-testület által meghatározott várakozási övezetek a többször módosított 
1/1975.(II.5.) KPM-BM számú, a közúti közlekedést szabályozó rendelet (a 
továbbiakban:KRESZ) 15.§-a (1) bekezdésének c.) pontja szerinti olyan kijelölt 
területek, amelyek díjfizetés ellenében parkolóautomatákból váltott szelvénnyel vagy 
parkolási jogot tanúsító jeggyel, bérlettel vehetõk igénybe és meghatározott idõtartamig 
használhatók  (továbbiakban: korlátozott várakozási övezet). 

(2) A parkolásért fizetendõ várakozási díjak, bérletek és kezelési költség, továbbá a 
jogosulatlan használatért fizetendõ pótdíjak mértékét a képviselõ-testület állapítja meg. 

(3) A várakozási díjakat, bérletek árát, a kezelési költséget e rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza. 

(4) A rendelet hatálya alá tartozó fizetõ-parkoló rendszert Szentes Város Önkormányzata a 
Városellátó Intézmény által üzemelteti. 

(5) Az üzemeltetõ gondoskodik a parkolóhelyek fenntartásáról, beszedi a várakozási díjakat 
és szabálytalan parkolás esetén a pótdíjakat. 

(6) Az üzemeltetõ a mozgáskorlátozottak érdekképviseleti szervezetének bevonásával a 
mozgásukban korlátozottak részére várakozóhelyet köteles kijelölni. 

 
3. § 

 
      A korlátozott várakozási övezet kiegészítõ tábláján a közutak igazgatásáról szóló          
      19/1994.(V.31.) (1.) számú KHVM rendelet 8.§-ában foglaltakat kell feltüntetni. 



4. § 
 

(1) A korlátozott várakozási övezetben várakozni és parkolni az üzemeltetési idõ alatt csak 
jelen rendelet szabályai szerint lehet. 

(2) A korlátozott várakozási övezet üzemeltetési ideje: munkanapokon 8-17 óra között. 
(3) Üzemeltetési idõn kívül a korlátozott várakozási övezetben nem kell várakozási díjat 

fizetni. 
(4) A szolgáltatás a parkoló jármûvek õrzésére nem terjed ki. 
(5) A korlátozott várakozási övezetben váltható legrövidebb idõ 30 perc. 
(6) A parkolóautomata alkalmas napijegy kiadására, melynek díjtételét a rendelet 2. sz. 

melléklete tartalmazza. A napijegy - függetlenül a várakozás megkezdésének 
idõpontjától - csak az érvényesítés napján használható fel. 

(7) A várakozási díjat a tervezett parkolás idõtartamára elõre kell megfizetni. 
(8) A parkolási idõtartam meghosszabbítása csak új parkolószelvény váltásával történhet. 

 
Bérlet 

 5. § 
 

(1) Az 1. számú mellékletben meghatározott korlátozott várakozási övezetre forgalmi 
rendszámhoz kötött havi bérlet váltható. 

(2) A hó közben megváltott havi bérlet a váltást követõ naptól számított 30 napig érvényes. 
(3) Ha a bérlet váltása magánszemély részére történik, a bérlet vásárlásakor a forgalmi 

engedélyt be kell mutatni.  
(4) A bérlet az üzemeltetõnél vásárolható meg. A kezelési költség megfizetése mellett a 

kiadott bérlet cseréjére kerülhet sor, amelynek mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza: 
a) a forgalmi rendszám megváltoztatása esetén, 
b) elveszett, megsemmisült, megrongálódott bérlet pótlása esetén. 

(5) A bérlet a parkolóhely kizárólagos használatára nem jogosít, csak a helyszíni díjfizetési 
kötelezettség alól mentesít. 

 
Díjmentesség 

 6. § 
 
A korlátozott várakozási övezetben díjmentesen várakozhatnak: 
 

a) az utasra várakozó, foglalt jelzésû taxik, 
b) mozgáskorlátozottak,  
c) Szentes Város Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett gépjármûvek az üzemeltetõ 

által kiállított engedély alapján,  
d) Szentes Város Önkormányzata intézményei által üzemeltetett gépjármûvek közül 

intézményenként 1 darab gépjármû az üzemeltetõ által kiállított engedély alapján,  
e) a fizetõ-parkolókat üzemeltetõ szervezet által üzemeltetett gépjármûvek. 
 

A díj megfizetésének igazolása 
 7. § 
 

(1) A várakozási díj megfizetését a megváltott parkolószelvénnyel, bérlettel kell igazolni. 
(2) A megváltott parkolószelvény csak a megváltás napjára a rajta feltüntetett idõtartamra, a 

bérlet pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes. 
(3) A megváltott parkolószelvényt, bérletet valamint a mozgáskorlátozottak - a 



218/2003.(XII.11.) Korm. rendelet szerinti - parkolási igazolványát, valamint a 
díjmentességet igazoló engedélyt a gépjármûben az elsõ szélvédõ mögött, kívülrõl jól 
látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességérõl az ellenõrzést végzõ 
személy megbizonyosodhasson. 

 
Pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok 

 8. § 
 

(1) A parkolóhely jogosulatlan használatért a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 
pótdíjat kell fizetni. Jogosulatlan használatnak minõsül a parkolóhely igénybevétele, ha a 
jármû vezetõje 
a) a várakozás megkezdésekor (a gépjármû elhelyezésétõl számított 5 percen belül) nem 
fizette ki a várakozási díjat, 
b) érvényes parkolószelvényét, bérletét, a mozgáskorlátozott a parkolási engedélyét, 
díjmentességet igazoló engedélyt nem ellenõrizhetõ módon helyezi el a gépjármûre, 
c) az elõre megfizetett várakozási idõ letelte után a parkolóhelyet továbbra is használja. 

(2) Emelt mértékû pótdíjat köteles fizetni az, aki a mozgáskorlátozottak részére fenntartott 
parkolóhelyet engedély nélkül veszi igénybe. 

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott pótdíj kivetésérõl szóló felszólítást és 
készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt a gépkocsi szélvédõjére kell elhelyezni, 
amelyen fel kell tüntetni az ellenõrzés idõpontját, helyét, a gépjármû rendszámát 
valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíj megfizetésére vonatkozó 
tájékoztatást. A fizetendõ várakozási díj és pótdíj befizetése csak csekken, vagy az 
üzemeltetõ pénztárában történhet, a parkolóõr azt nem veheti át.  

(4) A szabálytalanság tényét a parkoló üzemeltetõje fotóval rögzíti.  
(5) A pótdíj összege, ha azt a gépjármû tulajdonosa (üzembentartója) a felszólításnak a 

jármûre történõ kihelyezését követõ: 
a) 8 naptári napon belül befizeti, úgy a 3. sz. melléklet 1.1 pontja szerinti összeg, 
b) 8 naptári napon túl fizeti be, úgy a 3. sz. melléklet 1.2 pontja szerinti összeg. 

(6) Az emelt mértékû pótdíj, ha azt a gépjármû tulajdonosa (üzembentartója) a felszólításnak 
a jármûre történõ kihelyezését követõ: 
a) 8 naptári napon belül befizeti, úgy a 3. sz. melléklet 2.1 pontja szerinti összeg, 
b) 8 naptári napon túl fizeti be, úgy a 3. sz. melléklet 2.2 pontja szerinti összeg. 

(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek - a jármû használatának tartós vagy 
idõleges átengedésétõl függetlenül - a szabálytalanságot elkövetõt és a jármû forgalmi 
engedélyében  megjelölt tulajdonost (üzembentartót) egyetemlegesen terhelik. 

(8) A pótdíj 30 napon túli meg nem fizetése esetén az üzemeltetõ annak behajtása iránt a 
polgári jog szabályai szerint intézkedik. 

(9) Kezelési költség megfizetése mellett mentesül a pótdíj megfizetése alól, aki a 
díjmentességre jogosító engedélyt vagy az érvényes parkoló jegyet, bérletet az 
üzemeltetõnek 8 napon belül bemutatja. 

 
Ellenõrzés 

 9. § 
 

(1) A korlátozott várakozási övezet szabályszerû igénybevételét és a várakozási díj 
megfizetését az üzemeltetõ arcképes igazolvánnyal rendelkezõ megbízottja üzemidõben 
bármikor jogosult ellenõrizni. 

(2) Az üzemeltetõ és a közterület-felügyelet együttmûködik jelen rendelet végrehajtásában 
és rendelkezései megtartásának ellenõrzésében. Ennek keretében a közterület felügyelõ 



jogosult és köteles a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvényben 
meghatározott adatkezelõi és intézkedési jogkörei gyakorlására. 

 
 

Szabálysértés 
 10. § 
 
Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig tejredõ pénzbírsággal sújtható az, aki a díjmentességre 
jogosító engedélyt a gépjármû tulajdonosának megváltozása esetén 8 napon belül az 
üzemeltetõnek nem adja vissza.  
 
 Értelmezõ rendelkezések 
 11.§ 
 
Közérdekbõl történõ veszélyelhárítás: emberi életet, testi épséget, az egészséget, vagyoni 
javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegetõ veszély elhárítása, a kármentés, a 
közbiztonság, a nemzetbiztonság és belsõ rendvédelem, valamint közüzemi, közterületi 
létesítmények kárelhárítása. 
Kezelési költség: 
Forgalmi rendszám változásból adódó bérlet pótlásának költsége. 
Utólag bemutatott engedély, bérlet, vagy igazolvány költsége. 
Elveszett, megsemmisült, megrongálódott bérlet pótlásának költsége. 
 
 Záró rendelkezések 
 12. § 
 

(1) A fizetõ-parkolási övezeten belül továbbra is tilos a jármûvel való közlekedés, illetve 
várakozás ott, ahol a behajtást, megállást, várakozást KRESZ tábla, KRESZ szabály vagy 
más egyéb jogszabály tiltja. 

(2) Ez a rendelet 2007. április 1-én lép hatályba.  
 
 
 
Szirbik Imre                                                                                 dr. Sztantics Csaba 
Polgármester                                                                                             jegyzõ 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 



         1. sz. melléklet 

 
Korlátozott várakozási terület leírása 

 
 
 

Kossuth Lajos u. Rákóczi Ferenc u. és Kossuth tér közötti szakasza 
Klauzál u. Kossuth Lajos u. és a dr. Brusznyai Árpád stny közötti szakasza 
Horváth Mihály u. Kossuth Lajos u. és Jövendõ u. közötti szakasza 
Horváth Mihály u. Jövendõ u. és Kígyó u. közötti szakasz nyugati oldala   
Jövendõ u. Horváth Mihály u. és Bocskai u. közötti szakasz déli oldala  
Kossuth tér északi és keleti oldala 
Petõfi u. megállási tilalommal nem érintett szakaszának nyugati oldala 
Ady Endre u. Kossuth tér és Arany János u. közötti szakasz keleti oldala 
Kiss Bálint u. Kossuth tér és Munkácsy Mihály u. közötti szakasza  
 

2. sz. melléklet 

 
Várakozási díjak 

(A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák) 

 
Parkolószelvény díja: 
 
Személygépkocsi: 100,- Ft/óra 
Napi jegy:  a mindenkori óradíj 6 órára esõ értéke 
 
Bérletek díja: 

 
Lakossági bérlet 6.000,- Ft/hó 
Közületi bérlet 8.000,- Ft/hó 
   
Kezelési költség:  Esetenként 500,- Ft 
 
 

3. sz. melléklet 

 
Pótdíjak 

  
1. Pótdíj: 
 
1.1 8 naptári napon belüli befizetés esetén egy órai parkolási díj mértékének tízszerese 
1.2 8 naptári napon túli befizetés esetén egy órai parkolási díj mértékének hússzorosa 
 
2. Emelt pótdíj 
 
1.1 8 naptári napon belüli befizetés esetén egy órai parkolási díj mértékének hússzorosa 
1.2 8 naptári napon túli befizetés esetén egy órai parkolási díj mértékének negyvenszerese 
 
 


