
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére. 
 

Tárgy:    A fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása  
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Képviselő-testület júniusi ülésén foglalkozott a fizető-parkolási rendszerrel, amely során 
többek között az új várkerti parkolót a fizető-parkolók közé sorolta. Ezen az ülésen hozott 
döntések alapján kérte a képviselő-testület, hogy az augusztusi ülésre a mobilparkolással a 
díjfizető zónák egységesítésével és az időintervallumos parkolással kapcsolatban ismételten 
egy rendeletmódosítást kell az augusztusi ülésre előterjeszteni. 
 
A fent leírtak alapján módosítani kell a fizető-parkolókhoz kihelyezésre kerülő kiegészítő 
táblák tartalmát a mobiltelefonos fizetés és a díjfizető zónák egységesítése miatt. Bizonyos 
parkolókban az időintervallum korlátozás bevezetése miatt a KRESZ szerinti kiegészítő táblát 
kell kihelyezni (KRESZ 113. ábra). Ezekben a parkolókban a járművezetőknek tárcsát kell 
használniuk, amelyen a várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege 
mögött, - kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa 
jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. A Széll Kálmán téren lévő 
fizetőparkolóknál javasoljuk a maximum 1 óra időintervallum korlátozást a parkolásokra 
(rendeletmódosítás 1. melléklete). A mobiltelefonos díjfizetéssel kapcsolatos előírásokról is 
rendelkezni kell: a parkolónál feltűnő helyen, olvashatóan tájékoztatást kell nyújtani erről a 
lehetőségről. A mobiltelefonos díjfizetés a parkoló területén feltüntetett telefonszámokon 
vehető igénybe. A mobiltelefonos díjfizetés a mobiltelefon-szolgáltató eredményes vásárlásról 
szóló visszaigazolásától kezdődően érvényes. Az időintervallumos korlátozás és a díjfizető 
zónák egységesítése miatt pedig a rendelet 1., illetve 2. mellékletét is módosítani szükséges. 
 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: E rendelet hozzájárul a szűkebb értelemben 
vett városközpont zsúfoltságának csökkenéséhez, illetve a zónák egységesítésével bizonyos 
adminisztrációs terhek csökkenek, a járművezetők számára a parkolási díj fizetésére egy újabb 
lehetőség nyílik.  
A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: az új szabályok bevezetése esetén           
a költségvetési hatása az önkormányzat költségvetésére pozitív lehet, hiszen 100 %-os 
önkormányzati tulajdonú cég bevételeit növelheti. 
Környezeti és egészségi következménye: pozitív, mivel az időintervallumos parkolás 
bevezetésével a parkolók forgási sebessége növekedik a környezetterhelés csökkenhet  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: bizonyos adminisztrációs terhek nőnek, mások 
csökkennek. Helyenként új adminisztrációs terhek jelennek majd meg elsősorban 
időintervallumos korlátozással érintett parkolókban, de a két díjfizető zóna egységesítésével 
bizonyos adminisztrációs terhek csökkenek. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik ezen a  területen a szabályozás, 
városközponti zsúfoltság nem csökken, az adminisztrációs terhek nem csökkenek  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 



Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletmódosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát. 
 
 
Szentgotthárd, 2015. augusztus 05. 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
 jegyző 
  
 
  
  
 



Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
...../---. /---./ önkormányzati  rendelete 

 Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) 

önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  
bekezdése,  és a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 1. pontja alapján a következőket rendeli el: 
 
1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  
fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„A várakozás legfontosabb szabályairól és a parkolási díj megfizetésének módjáról (jegykiadó 
automatánál parkolójegy váltása, vagy mobiltelefonos díjfizetés) kiegészítő tábla tájékoztat. A 
kiegészítő táblán – a külföldiek számára is jól érthető módon, lehetőség szerint rajzjellel 
(piktogrammal) – fel kell tüntetni:  
a) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,  
b)a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát,  
c) a várakozási díj összegét járműfajtánként,  
d) a várakozási díj megfizetésének módját (jegykiadó automata, vagy mobiltelefonos fizetés),  
e) a pótdíj összegét,  
f) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét,  
g) a”nem őrzött” parkolóra utalást.” 
 
 
2.§ A R. 3. § (2) bekezdését az alábbi h) ponttal egészíti ki: 
 
„ h) Az időintervallum korlátozásra való utalás szükség szerint, kiegészítő tábla 
elhelyezésével (KRESZ 113. ábra szerint)” 
 
 
3.§ A R. 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ (3) Fizető parkolóhelyen a parkolási díj megfizetése  jegykiadó automatánál parkolójegy 
váltásával, vagy mobiltelefonos díjfizetéssel történik. Az automatán feltűnő helyen, 
olvashatóan kell közölni a jegyváltás feltételeit. A parkolójegy az automatánál pénzérme 
bedobásával, vagy az üzemeltetőnél kiváltható mágneskártya segítségével vásárolható meg, 
vagy a parkolási díj megfizetése mobiltelefonos díjfizetéssel történhet. A parkolás 
legrövidebb ideje: 15 perc, leghosszabb ideje: az üzemeltetési idő, kivéve az időintervallum 
korlátozással érintett parkolókat. Az időintervallum korlátozással érintett parkolókban 
a leghosszabb várakozási idő 1 óra. Az időintervallum korlátozással érintett parkolókban 
tárcsa használata kötelező, amelyen a várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű 
első szélvédő üvege mögött, - kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett 
tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. A 
fizetendő legkisebb parkolási díjakat a 2. melléklet tartalmazza. A jegykiadó automatánál 
napijegy is váltható. A parkolójegy megvásárlója a parkolójegyen feltüntetett időtartam alatt 



jogosult a fizető parkolóhelyen való várakozásra. A mobiltelefonos díjfizetésről a 
parkolónál feltűnő helyen, olvashatóan tájékoztatást kell nyújtani. A mobiltelefonos 
díjfizetés a parkoló területén feltüntetett telefonszámokon vehető igénybe. A 
mobiltelefonos díjfizetés a mobiltelefon-szolgáltató eredményes vásárlásról szóló 
visszaigazolásától kezdődően érvényes” 
 
4.§ (1) A R. 9.§ (1) bek. d) pontja a következők szerint módosul:  
„ d) A parkolóbérlet az üzemeltetőnél váltható ki. A parkolóbérlet tartalmazza a KRESZ – 
“Várakozóhely” táblája szerinti kék alapon fehér “P” jelet, Szentgotthárd Város címerét, a 
“Parkolóbérlet ...(évszám – az érvényesség tárgyévének száma) Szentgotthárd” feliratot. 
Ugyancsak tartalmazza azon gépjármű rendszámát, mellyel a parkolóhely parkolásra igénybe 
vehető, a bérlet érvényességi idejét, mely éves bérlet esetén a kiadás napjától a tárgyév december 
31-ig tart, havi bérlet esetén a kiadás napját és azt az utolsó napot tartalmazza, amikor a bérlet 
még felhasználható. A bérlet része a sorszám, ami betűjelként “P” jelzést tartalmaz ha  mely 
bérlettel a város bármely parkolóhelye igénybe vehető, “Z” jelzést tartalmaz olyan havi bérlet 
esetében, ami csak a II. (zöld) zónában vehető igénybe. A szám az üzemeltető által kiadott 
sorszám, amivel beazonosítható és ellenőrizhető a bérlet tulajdonosa. A bérlet hátsó oldalán 
“Tudnivalók” címszó alatt röviden le kell írni, hogy milyen betűjellel kezdődő sorszámú a 
bérlettel hol lehet parkolni, utalni kell arra a tényre, hogy a parkoló nem őrzött, továbbá fel kell 
tüntetni az üzemeltető nevét, címét és elérhetőségét. A hátoldalon még megmaradó helyet az 
üzemeltető reklámfelületként felhasználhatja. Az elkészített parkolóbérletet az üzemeltetőnek 
fóliáznia kell. A parkolóbérletbe bejegyzést csak az Üzemeltető tehet.” 
 
5.§ A R. 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) A parkolási díj megfizetését igazolja: a megváltott parkolójegy, a havi bérlet, az éves 
parkolóbérlet, a kizárólagos használati jogot igazoló bizonylat. A parkolási díj megfizetése az 
mobiltelefonos díjfizetéssel is történhet.  Az (1) bek.-ben említett bizonylatok - a 
mobiltelefonos díjfizetés kivételével – elhelyezésére a 9.§ (5) bek-ben a kedvezményes 
parkolóbérletnél mondottak irányadók. 
 
6.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

7.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép 

 

8.§ E rendelet 2016. január 01-én lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester jegyző 
 
 

Kihirdetés napja: 



1.  melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  fizetőparkolók 
működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről  
1. A fizető parkolási rendszer  
 
1.1. A fizető parkoló övezet két differenciált díjfizetési zónával  
1.1.1. a városközpontnak a Kossuth Lajos u.- Mártírok u.- Széll Kálmán tér-Honvéd u. által 
határolt területe;  
1.1.2. a Füzesi út és a Széchenyi iskola területe;  
1.1.3. a Hunyadi u. és környékére terjed ki.  
 
A fizető parkolók díjosztályba sorolása:  

1.2. (piros) díjzóna:  
 

Szentgotthárd városában a fizetőparkolási rendszerbe bevont parkolók:  
1. Széll Kálmán tér  
2. Kossuth L.u. (a Széll Kálmán tértől- a Tompa M . útig)  
3. Mártírok út (a Széll Kálmán tértől – Mártírok út 5.sz. épületig)  
4. Széchenyi u. (a Széll Kálmán tértől – a zöldterülettel elválasztott részig)  
5. Deák Ferenc u. (Széll Kálmán tértől – a József Attila utig)  
6. Várkerti parkoló (várkert nyugati oldalán lévő parkoló) 
7. Mártírok út (OTP. épületétől- József A. úti kereszteződésig)  
8. Széchenyi út (Széchenyi úti tömbbelső a József A. úti kereszteződésig)  
9. Hunyadi u. (a Széll Kálmán tértől az autóbusz-pályaudvarig, beleértve a Spar áruház 

körülötti parkolókat, az áruháztól K-i irányba eső parkoló területét, és a Kaszagyár 
előtti területet)  

10. A Füzesi u. és a Széchenyi István Iskola közötti terület  
11. Árpád út (a Széll Kálmán tértől az Árpád út 4.sz. épületig, és a hozzá kapcsolódó 

parkolók)  
12. Arany J. út (Szabadság téri Liget előtti területe)  

 
Kék zóna:  

1. József A. utca a Rákóczi utca csatlakozási pontjától a Deák F. utca csatlakozásáig 
2. Rákóczi u. a Rákóczi u. 5-től a József A. u-ig  
3. A Deák F. u. 15 – 17 és Széchenyi u. 5. alatti társasházak közötti udvar”  

 
 
Időintervallum korlátozással érintett fizető-parkolók: 

1. Széll Kálmán téren lévő fizetőparkolók



2. melléklet 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a  fizetőparkolók 
működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 
 
 A parkolási díjak mértéke  
Díjosztályok  
A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi díjosztály egyikébe kell sorolni:  
A/ díjosztály  
Az 5.50 m-nél nem hosszabb és 3.500 kg összsúlyt meg nem haladó gépjárművek és rendszámos 
motorkerékpárok. (Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, 
stb.)  
B/ díjosztály  
Egyéb 5.50 m-nél hosszabb, vagy 3.500 kg összsúlyt meghaladó járművek.  

I.  Alapdíjak óránként: 
 
Díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály 
I. (piros) díjövezet 240 Ft/óra 720 Ft/óra 
II. (zöld) díjövezet 200 Ft/óra 600 Ft/óra 
 
A minimális díjtétel összege az “A” díjosztályban 50,- Ft, a “B” díjosztályban 150 -Ft.  
Járműszerelvény a fizető parkolókat várakozás céljából nem veheti igénybe. 
 
 II. Napijegyek árai:  
 
Díjövezet A/ díjosztály 
I. (piros) díjövezet 1200 Ft/nap 
II. (zöld) díjövezet 1000 Ft/nap 
 
III./A. Éves bérletek árai:  
I. (piros) díjövezet: 31.800 Ft  
II.(zöld) díjövezet: 25.800 Ft  
 
Kedvezmények:  
Teljes áru lakossági bérlet: 50 %  
Kedvezményes közületi bérlet: 50%  
Kedvezményes lakossági bérlet ára tartalmazza az előállítás költségét.  
 
III/B. 30 napos bérletek árai:  
 
Díjövezet Teljes ár 
I. (piros) díjövezet 5300 Ft/30 naptári nap 
II. (zöld) díjövezet 4300 Ft/30 naptári nap 
 
Engedmény: 180 naptári napi bérlet egy összegben való megfizetése esetén a fizetendő árból 20 
%.  
Valamennyi bérlet és a kék kártya előállítási költsége: 500 Ft  
Bérlet, napijegy és „kék kártya”csak az A/díjosztályba tartozó járművekre váltható.  
 
IV. A kizárólagos használati jog éves díjai:  
 



 
Díjövezetben 
I. (piros) díjövezet 120000 Ft/év/parkolóhely 
II. (zöld) díjövezet 80000 Ft/év/parkolóhely 
KÉK ZÓNÁBAN 80000 Ft/év/parkolóhely 
 
 
Lakossági kedvezmény: A teljes ár 50%-a a fizetendő ár.  
Engedmény:  2 db vásárlása esetén 15%, 3-5 db vásárlása esetén 30 %, 5 db-nál több 
megvásárlása esetén  
50 %.  
 
V. Pótdíj mértéke:  
- a pótdíj mértéke a bírságolás napján történő befizetés esetén az 1 órai várakozási díj 6-

szorosa  
- a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 12-

szerese;  
- a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 40-

szerese  
 
Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, a parkolási közszolgáltatást végző szerv a 
díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától 
számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles a jármű üzemben tartója részére postai 
küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon megküldeni.  
A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. 
  
VI. Bemutatási díj: 800 Ft  
 
VII. A díjak és az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák, a bérlet előállításának költsége 
nélkül. 
 



Indokolás 
1-2. §-hoz: A mobiltelefonos díjfizetés, illetve az időintervallumos parkolási korlátozás 
bevezetése miatt a kiegészítő táblán elhelyezett információkat ki kell bővíteni  
 
3.§-hoz: a mobiltelefonos díjfizetés és az időintervallumos korlátozás részletes szabályai 
 
4.§-hoz: A díjfizetési zónák egységesítése miatt szükséges módosítás 
 
5.§-hoz: A mobiltelefonos díjfizetés miatt szükséges módosítás 
 
6.-7.§-hoz: A fenti változtatások miatt a rendelet 1., ill. 2. számú mellékletét is módosítani 
kell 
 

8.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.  

 
 

  
 


