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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. március 30-i képviselő-testületi 
ülésén rendeletet alkotott a fizető parkolási rendszer bevezetéséről városunkban.  

 
A rendeletet a június 29-i rendes ülésén, még alkalmazása előtt módosította a képviselő-testület a 
18/2007. (VI. 29.) rendeletével. A módosítás az alaprendelet egyes előírásainak pontosítása miatt 
vált szükségessé annak érdekében, hogy alkalmazása során minél kevesebb vitás helyzet alakuljon 
ki a nem kellően pontos meghatározások miatt. 
 
A fizető parkolásról szóló helyi rendelet elfogadásával, a város új közszolgáltatást vezetett be, 
melynek üzemeltetésével a Városellátó Intézményt bízta meg. 
Az üzemeltető a fizető parkolás bevezetésekor az alábbiakban foglalt szempontok érvényesítését 
tartotta kiemelt prioritásúaknak a szolgáltatás nyújtásához; 

- rendelet gyors és humánus bevezetését, 
- személyi, tárgyi feltétetlek biztosítását, költséghatékonyságot, 
- korrekt, teljes körű kommunikációt az érintettekkel, 
- ügyvitelszervezését, adatkezelés biztonságát, 
- parkolási ügyfélszolgálat létrehozását, 
- szakszerű munkavégzést, udvarias ügyintézést, 
- panaszkezelését, 
- kapcsolattartást az érintett hatóságokkal (rendőrség, közterület felügyelet), 

 
2007. július 2-án a városban 14 db parkolóóra lett üzembe helyezve, 44 db fizető parkoló kiegészítő 
tábla, 6 db egyéb közlekedési tábla került kihelyezésre. A parkoló helyek szabályosan fel lettek 
festve, a szükséges záróvonallal együtt. A parkolóórák karbantartását- garanciális jótálláson kívül- 
helyben megoldotta az Intézmény. 
Beszerzésre került a parkoló ellenőrök munkavégzéséhez szükséges 2 db ipari kézi adatrögzítő 
számítógép, 2 db nyomtató, 3 db digitális fényképezőgép. Az ellenőrök által rögzített adatok, 
fényképek adatátvitel során központi számítógépre kerülnek feltelepítésre. Az adatbázis kezelését 
program segíti. A rendszer zárt, a felvett adatokat nem lehet letörölni. 
 



2007. július 5. napjától került bevezetésre a fizető parkolás Szentesen. A bevezetés előtt az 
érintetteket, a lakosságot kellő információval, tájékoztatással láttuk el a fizető-parkolásról szóló 
helyi rendelet előírásairól, a parkolással érintett övezetekről, a parkolóórák helyeiről, 
használatukról, és az üzemeltető szolgáltatásairól.  
Két hét türelmi idő után 2007. július 23-án volt pótdíjazva az első jogosulatlanul parkoló. Az ezt 
megelőző időszakban csak a gépjárműre kihelyezett tájékoztatóval hívtuk fel a jogosulatlanul 
parkoló figyelmét arra, hogy a városban fizető-parkoló rendszer üzemel.  
 

A parkolási díj, pótdíj összege az országban működő többi parkolási társaság díjtételének 
30-50%-a. Az országos gyakorlatot követve a helyi rendelet nem biztosít várakozási időt a fizető-
parkolási övezetben, és ezt a parkolók elfogadták. Türelmi idő csak a jegy megváltásáig és 
kihelyezéséig, illetve meghosszabbításáig áll fenn.  
Az üzemeltető kiadás-bevételére vonatkozó adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
A fizető-parkolásról szóló rendelet az érdekek harmonizálására alkalmas szabályozási eszköz.  
Elsődleges szempont a lakosság érdeke. A rendelet bevezetése óta zavartalanabbá, biztonságosabbá 
vált a közlekedés, az útkereszteződések átláthatóbbak lettek. A kijelölt parkolási övezetekben 
mindig van szabad parkolóhely. A gyalogosok, kerékpárral közlekedők fellélegezhettek, élhetőbb 
lett a belváros. Ez fontos közlekedés-szervezési szempontból is. 
További tapasztalat az, hogy a városunkban ügyintézési, vásárlási, turisztikai céllal érkezők jóval 
könnyebben találnak parkolóhelyet, ami a bevezetés előtt egyáltalán nem volt jellemző. A rendelet 
bevezetése óta a belváros tisztítása, takarítása jóval könnyebb, mint előtte volt. Ez a környezetünket 
és a város megítélését pozitívan érinti.  
Gyakorlati tapasztalatok mutatják, hogy minden parkoló csak ott és azon a helyen és ideig veszi 
igénybe a parkolót, ameddig az számára indokolt és szükséges. Megszűnt a „kényelmi” 
szempontból történő parkolás a belvárosban. A parkolási övezetben az áruszállítást, rakodást 
megnyugtató módon tudtuk kezelni a vállalkozók megelégedésére.  
 
A fizető-parkolás bevezetésével a parkolási övezetekkel közvetlenül érintett utcák, lakóövezetek 
parkolói autókkal teltek meg. A lakossági bejelentések azt sérelmezik, hogy az ingatlan 
tulajdonosai, bérlői nem tudnak parkolni az ingatlanhoz tartozó parkolóban.  
Kritikus szakaszok a teljesség igénye nélkül: Kiss Bálint utca, Kisér utca, Szent Anna utca, Horváth 
Mihály utca, Kossuth Lajos utca 12-16. szám mögötti parkoló, Kossuth utcai Coop áruház melletti 
parkoló, Gólyaház mögötti parkoló. 
Sok a szabálytalanul parkoló jármű, a parkolók területén és azon kívül egyaránt (záróvonalon, 
járdán, kapubejárón, zöld területen, várakozni és megállni tilos helyen történő parkolás). 
A pótdíjazottak magas száma annak tudható be, hogy a gépjárművezetők rutinszerűen parkolnak, 
nem figyelik a kihelyezett fizető-parkolási táblákat. A pótdíjazottak több mint 80%-a nem szentesi 
lakos.  
A parkolási díjtétel összegét és a pótdíj mértékét az érintettek elfogadták. Ezt bizonyítja a havi 
átlagban eladott 11 250 db parkolójegy, továbbá a befizetett pótdíjak száma.  
A rendelet által biztosított 10 perc ingyenes parkolási kedvezményt minden parkolójegyet váltó 
részére biztosítottuk időkedvezménnyel, amit a lakosság tudomásul vett és elfogadott. 
 
A parkoló helyek forgalma, kihasználtsága alapján az üzemeltető a parkolási övezet egyes szakaszai 
területi hatályának felülvizsgálatát, módosítását javasolja az alábbiak szerint. A javaslattal érintett 
parkolási szakaszok: 

1. Az Ady Endre utca (Farkas Mihály utca és Arany J. utca között)  
2. Kiss Bálint utca mindkét oldala (a református templomtól a Munkácsy utca 

kereszteződéséig) 
 
 



3. A Munkácsy utca (Kiss Bálint utca és Ady Endre utca közötti szakasza) 
 
A javasolt változtatás során az Ady E. utcán 13 db parkoló kerül ki a fizetős parkolók közül, de a 
Kiss Bálint utcán és a Munkácsy utcán 40 + 20 = 60 db kiépített parkolóhely kerül bele a fizetős 
rendszerbe. 
Az új parkolási szakaszok kiszolgálására két parkolóóra kerülne áttelepítésre: 

- az Ady Endre 17. szám és  
- a Klauzál Gábor utca 10. szám előtti.  

A két parkolóóra üzemeltetése a jelenlegi forgalmukat figyelembe véve gazdaságtalan. A 
parkolóórák javasolt új helye az Ady E. utca, Munkácsy M. utca sarok és a Kiss Bálint utca eleje, a 
református templom környékén. A Kiss Bálint utcába áthelyezett parkolóóra az Idősek Otthona 
előtti parkolók kiszolgálását is ellátná, ezzel a Kossuth tér 5. szám előtti parkolóóra leterhelését 
csökkentené.  
 

Az üzemeltetőhöz beérkezett észrevételek, panaszok alapján javasoljuk, hogy a parkolási 
övezettel közvetlenül érintett utcák, utak - ahol nincs parkolásra kijelölt hely - ott időbeli 
korlátozással várakozni, vagy megállni tilos tábla kihelyezésével lehetne a zavartalan forgalmat 
biztosítani. Az üzemeltetői tapasztalat szerint javaslata az alábbi utcákat érinti:  

- Szent Anna utca,  
- Kisér utcának a Szent Anna utca és az Áchim András utca közötti szakasza,  

 
Itt szükséges megjegyezni, hogy a Jövendő utcai nagy parkoló átlagos kihasználtsága 20-30%. A 
javasolt tilalmak bevezetésével várhatóan a kiépített és kihasználatlan parkolókba terelődnek a 
jelenleg szabálytalanul, a közlekedést zavaróan, sőt időnként és helyenként veszélyeztetően parkoló 
gépjárművek.  
A táblák kihelyezését azonban önmagukban nem tartjuk elegendőnek, fontos az ellenőrzés! Mivel 
az üzemeltető nem rendelkezik hatósági jogkörrel, a közterület-felügyelet és a rendőrség 
együttműködése, bevonása szükséges e feladat hatékony megoldásához.  
 
Az üzemeltető célja hogy az érintettekkel együttműködve a többség által elfogadva és a lakosság 
megelégedésére vegyék igénybe városunkban a fizető-parkolást.  
 

A fentiek szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületet elé megtárgyalásra Szentes 
városban bevezetett fizető parkolási rendszer működési tapasztalatairól szóló beszámolót, és hozzá 
kapcsolódóan Horváth István Képviselő Úr indítványait. 
 

Horváth István Képviselő Úr már a júliusi rendkívüli testületi ülésen sürgősségi egyéni 
képviselői indítványt nyújtott be a fizető parkolási rendelet módosítására. A képviselő-testület a 
rendkívüli ülésén napirendre vette ugyan az indítványt, azonban később, a tárgyalása során mégis 
levette a napirendjéről, mivel a bizottságok előzőleg nem foglalkozhattak az előterjesztéssel, és a 
rendelet módosítási indítvány nem volt szövegszerűen úgy előterjesztve, hogy arról szavazni 
lehetett volna. 
Ezután a legutóbbi, szeptember 28-i testületi ülésen terjesztette elő ismételten a Képviselő Úr 
indítványát, szintén sürgősséggel. Előterjesztésében megismételte ugyanazokat az indítványokat, 
amelyek már a júliusi beadványában is szerepeltek. Ekkor azonban a képviselő-testület nem vette 
napirendre a képviselői indítványt. 
 
A Képviselő Úr az alábbi változtatásokat javasolta a rendeletben: 
1./ A legrövidebb váltható várakozási idő hossza a jelenlegi szabályozástól eltérően ne 30 perc 

legyen, hanem 15 perc. 
2./  Az óradíj mértéke csökkenjen bruttó 100,- Ft/óra összegre a jelenlegi 120,- Ft/óra mértékről. 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A fizető parkolási rendszert üzemeltető Városellátó Intézmény tapasztalatai azt mutatják, 
hogy az érintettek megszokták, elfogadták az új parkolási rendszert. Megfontolásra érdemes, hogy a 
váltható legrövidebb várakozásidő 15 percre való csökkentésével nem idézzük-e elő, hogy 
lényegesen megnő a szabálytalanul, a megváltott időt túllépve parkoló gépjárművezetők száma, 
megnövelve ezzel bírságolások és vele együtt a panaszok számát is. Hiszen a 10 perces ingyenesség 
célja éppen az, hogy a pakolószelvény megváltásával, és szabályszerű elhelyezésével eltöltött időért 
ne kelljen a járművezetőknek fizetniük. Ennek a 10 percnek a leszámítása után 5 perc marad az 
ügyek elintézésére (postai ügyintézésre, vásárlásra, stb.). Elég-e erre 5 perc úgy, hogy a gépjármű 
vezetője vissza is érjen a járművéhez? Megfontolást érdemel az is, hogy a 15 perces várakozás díja 
a 10 perces kedvezménnyel számolva 10,- Ft, ami csak éppen, hogy fedezi a parkolójegy árát.  
 

Az óradíj mértéke 100,- Ft + ÁFA mértékben lett megállapítva, ami a jelenlegi 20%-os ÁFA 
mellett 120,- Ft/óra. A díj célszerűségi okból lett a jelenlegi szabályozás szerint meghatározva azért, 
hogy egy esetleges ÁFA változás miatt ne kelljen rendeletet módosítani. 
A Képviselő Úr által javasolt bruttó 100,- Ft óradíj nettó értéke pontos, kerek összegben nem 
határozható meg, kerekített értéke 83,33 Ft/óra, aminek a használata nehézkes. A 10 perc 
kedvezményt figyelembe véve a fél órás várakozás díja 50,- Ft – 16,67,- Ft = 33,33,- Ft szemben a 
jelenlegi rendszer szerinti 40,- Ft-tal. A fél órás várakozás esetére számított 6,67,- Ft várakozási díj 
csökkenés nem mondható olyan jelentősnek, hogy a rendelet módosítását indokolná.  
Az óra által elfogadott legkisebb címlet 10,- Ft, így a díjfizetés és a kedvezmény igénybe vétele is 
bonyolulttá válik.  
A 100,-/óra díj csak abban az esetben lesz a gyakorlatban is alkalmazható, ha a 10 perces 
kedvezményt visszavonja a képviselő-testület. Ebben az esetben 30 perc várakozás díja 50,- Ft lesz 
a jelenlegi 40,- Ft helyett, az esetleges 15 perces várakozás díja pedig 25,- Ft lenne, de ezt a 
legkisebb 10,- Ft-os elfogadható címlet miatt nem tudja kezelni a parkoló automata.  
100,- Ft/óra díj esetén 6 perc parkolás díja 10,-Ft lenne, ebből következően 20,-Ft-ért 12 percig 
lehetne parkolni, ami túl rövid idő ahhoz, hogy azalatt bármit is el lehessen intézni. 18 perc díja 30,- 
Ft, ez lehetne esetleg a legrövidebb váltható parkolási idő, de a fent részletezettek miatt bevezetését 
alaposan meg kell fontolni.  
Ezzel a fizető parkolókat használó gépjárművezetők is rosszabbul járnának, és a 100,-Ft-os bruttó 
díj az esetleges ÁFA változás esetén is bonyodalmakat jelenthet. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg döntését a 
rendelet módosításáról. 
 
 

Szentes, 2007. október 9. 
 

                   
                   

Czirok Jánosné 
műszaki osztályvezető 

 
 
 
 
 
 
 







3. számú melléklet a 07-1451-   /2007. számú előterjesztéshez 
 

 
„A” változat a parkolási díj változatlanul hagyása esetére: 

 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  /2007. (      .) rendelet-tervezete  

a fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól szóló  
18/2007. (VI. 29) rendelettel módosított 11/2007.(IV.16.) rendelet módosításáról 

 
 

1.§ 
 

A Rendelet 4.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(5) A korlátozott várakozási övezetben váltható legrövidebb idő 15 perc, de a parkolási díj 10 perc 

ingyenes parkolás biztosításával kerül megállapításra, függetlenül a megváltott parkolási idő 
hosszától. 

 
2.§ 

 
A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete kerül. 
 
 

3.§ 
 

A Rendelet 2. sz. melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1.  Parkolószelvény díja: 
 
Személygépkocsi: 100,- Ft/óra + ÁFA  
Motorkerékpár 100,- Ft/óra + ÁFA 
Személygépkocsi utánfutóval: elfoglalt parkolóhelyek száma x 100,- Ft/óra + ÁFA 
Napijegy:  a mindenkori óradíj 6 órára eső értéke 
A várakozási díj legkisebb összege: 40,- Ft (a 30 perc legrövidebb várakozási időre). 
 
Alternatív javaslat a 15 perces legrövidebb várakozási idő bevezetése esetére: 
A várakozási díj legkisebb összege: 10,- Ft (a 15 perc legrövidebb várakozási időre). 
 

3.§. 
 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Sztantics Csaba sk.      Szirbik Imre sk. 
  jegyző         polgármester 
 
 
 
 

 
   

 



Melléklet a     /2007. (X.26.) rendelethez 
 

Korlátozott várakozási terület leírása 
 
Kossuth Lajos u. Rákóczi Ferenc u. és Kossuth tér közötti szakasza (Kossuth tér 5. számtól a Kossuth 
u. 36/C. számig és a Kossuth u. 3. számtól a Kossuth u. 37–39. számig) 
 
Klauzál u. Kossuth Lajos u. és a dr. Brusznyai Árpád stny. közötti szakasza (Klauzál u. 1–3. szám 
előtt, és a Kossuth u. 26. számtól a Klauzál u. 10. számig) 
 
Horváth Mihály u. mindkét oldala (Kossuth u. 10. számtól a Horváth M. u. 16. számig és Kossuth u. 
12. számtól a Horváth M. u. 19. számig.) 
 
Jövendő u. Horváth Mihály u. és Bocskai u. közötti szakasz mindkét oldala 
 
Kossuth tér északi és keleti oldala (Kossuth tér 4–5. számú ingatlanok előtt) 
 
Petőfi u. megállási tilalommal nem érintett szakaszának nyugati oldala a Kossuth tér és Iskola u. között 
(Petőfi u. 1–7/A. számig) 
 
Ady Endre utca a Kossuth tér és a Farkas Mihály  utca között 
 
Kiss Bálint utca mindkét oldala a Kossuth tér és a Munkácsy Mihály utca között 
 
Munkácsy Mihály utca az Ady Endre utca és a Kiss Bálint utca között 
 
Erzsébet tér körben (Kossuth tér 1. sz. ingatlan mellett mindkét oldalon Kossuth tér 6. sz. ingatlan előtt 
Erzsébet téri oldalon, valamint Erzsébet tér 1., 2., 3., 4. sz. ingatlanok) 
 
Erzsébet tér 1. sz. ingatlan Szent Imre herceg utca előtti szakasza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„B” változat a parkolási díj megváltoztatása esetére 
 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  /2007. (      .) rendelet-tervezete  

a fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól szóló  
18/2007. (VI. 29) rendelettel módosított 11/2007.(IV.16.) rendelet módosításáról 

 
 

1.§ 
 

A Rendelet 4.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(5) A korlátozott várakozási övezetben váltható legrövidebb idő 30 perc. (alternatív javaslatként 18 

perc). 
2.§ 

 
A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete kerül. 
 
 

3.§ 
 

A Rendelet 2. sz. melléklet címe és 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Várakozási díjak 
(a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák) 

 
1.  Parkolószelvény díja: 
 
Személygépkocsi: 100,- Ft/óra  
Motorkerékpár 100,- Ft/óra  
Személygépkocsi utánfutóval: elfoglalt parkolóhelyek száma x 100,- Ft/óra  
Napijegy:  a mindenkori óradíj 6 órára eső értéke 
A várakozási díj legkisebb összege: 50,- Ft (a 30 perc legrövidebb várakozási időre). 
 
Alternatív javaslat a 15 perces legrövidebb várakozási idő bevezetése esetére: 
A várakozási díj legkisebb összege: 30,- Ft (a 18 perc legrövidebb várakozási időre). 
 
 

3.§. 
 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Sztantics Csaba sk.      Szirbik Imre sk. 
  jegyző         polgármester 

 
 
 
 
 
 



Melléklet a     /2007. (X.26.) rendelethez 
 

Korlátozott várakozási terület leírása 
 
Kossuth Lajos u. Rákóczi Ferenc u. és Kossuth tér közötti szakasza (Kossuth tér 5. számtól a Kossuth 
u. 36/C. számig és a Kossuth u. 3. számtól a Kossuth u. 37–39. számig) 
 
Klauzál u. Kossuth Lajos u. és a dr. Brusznyai Árpád stny. közötti szakasza (Klauzál u. 1–3. szám 
előtt, és a Kossuth u. 26. számtól a Klauzál u. 10. számig) 
 
Horváth Mihály u. mindkét oldala (Kossuth u. 10. számtól a Horváth M. u. 16. számig és Kossuth u. 
12. számtól a Horváth M. u. 19. számig.) 
 
Jövendő u. Horváth Mihály u. és Bocskai u. közötti szakasz mindkét oldala 
 
Kossuth tér északi és keleti oldala (Kossuth tér 4–5. számú ingatlanok előtt) 
 
Petőfi u. megállási tilalommal nem érintett szakaszának nyugati oldala a Kossuth tér és Iskola u. között 
(Petőfi u. 1–7/A. számig) 
 
Ady Endre utca a Kossuth tér és a Farkas Mihály  utca között 
 
Kiss Bálint utca mindkét oldala a Kossuth tér és a Munkácsy Mihály utca között 
 
Munkácsy Mihály utca az Ady Endre utca és a Kiss Bálint utca között 
 
Erzsébet tér körben (Kossuth tér 1. sz. ingatlan mellett mindkét oldalon Kossuth tér 6. sz. ingatlan előtt 
Erzsébet téri oldalon, valamint Erzsébet tér 1., 2., 3., 4. sz. ingatlanok) 
 
Erzsébet tér 1. sz. ingatlan Szent Imre herceg utca előtti szakasza. 

 


