ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. február 26-i ülésére.
Tárgy:

A parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének
rendjéről szóló rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !
A parkolási rendszert Szentgotthárdon a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók
működésének és igénybevételének rendjéről szóló többször módosított 11/2001. (III. 29.)
számú önkormányzati rendelet szabályozza.
A Képviselő-testület 2013. február 01-vel ingyenes ún. „KÉK ZÓNÁKAT” jelölt a József A.,
illetve a Rákóczi F. utcában, valamint a Deák F. utca 15-17. és Széchenyi utca 5. szám alatti
udvarban. Az önkormányzati rendelet alapján kék zónákban parkolásra jogosultak a
Szentgotthárdon gépjárműadót fizetők, az igazoltan az érintett utcákban lakók, abban az
esetben is, ha nem itt fizetik a gépjárműadót.
A rendeletek elfogadását követően egy év után mindig felülvizsgáljuk az elfogadott
rendeleteinket és szükség esetén korrigáljuk azokat.
Az érintett területen üzlettel rendelkezők jelezték, hogy akik nem jogosultak kék kártya
kiváltására, illetve nem is rendelkeznek parkoló bérlettel, azok még áru ki-, ill. berakodás
idejére sem tudnak megállni az érintett utcákban, így az üzletük előtt sem. Ez véleményünk
szerint a várakozni tilos jelzőtábla alá kihelyezett „kivéve áru ki-, berakodás” feliratú
kiegészítő táblával orvosolható lenne. Továbbá az üzlettulajdonosok kérése, hogy a többi
fizetőparkolóhoz hasonlóan a kék zónában is legyen lehetőségük parkolóhely megváltására.
Amennyiben a Képviselő-testület a fenti változtatási javaslatokkal egyetért, akkor az
önkormányzati rendeletet módosítani szükséges. Továbbá rendeletünket több helyen
pontosítani szükséges az utóbbi időszak átszervezései miatt.
Fentiek alapján a helyi rendeletünket az alábbiak szerint módosítani szükséges:
- a rendeletben még az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat szerepel üzemeltetőként
ezt javítani kell SZET Szentgotthárdi Kft.-re (2. § (3) bek.);
- a rendeletben több helyen még Polgármesteri Hivatal elnevezés szerepel ezt javítani kell
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalra (5. § (2) bek., 6. § (5) bek.);
- a kék zónákhoz kihelyezett kiegészítő táblák feliratát ki kell egészíteni „ ... áru ki-,
berakodás” felirattal (3. § (2) bek.);
- a 2. számú mellékletben meg kell határozni a kék zónában a kizárólagos használat éves
díját.
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: A módosítás után nőhet a helyi
vállakozások bevétele
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: a módosítás az önkormányzat
költségvetésére negatív hatással nem lesz, mivel eddig is ingyenesen lehetett parkolni ezeken a
területeken. A helyi vállakozások forgalom növekedése az önkormányzati költségvetésre is
pozitív hatással lehet.
Környezeti és egészségi következménye: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztrációs terhek nem nőnek
A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik a parkolás rendje, csökkenhet a helyi
vállalkozások bevétele ami anyagi, költségvetési szempontból egyaránt hátrányt jelenthet.

Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát

Szentgotthárd, 2014. február 17.

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.) számú
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 Képviselő-testülete a parkolási rendszerről
és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.)
számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
„2.§ (3) A fizető parkolókat a fenntartóval kötött szerződés alapján a SZET Szentgotthárdi
Kft. üzemelteti (a továbbiakban üzemeltető).”
2.§ A R. 3. § (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
(3) A parkolási rendszer részét képező kék zónát „Várakozni tilos” táblával és alatta „Kivéve
kék parkolójeggyel rendelkezők, illetve áru ki-, berakodás ideje” jelzőtáblával kell ellátni.”
„

3.§ A R. 5. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„(2) Rendezvények esetén az üzemeltető az üzemeltetési időt- a rendező szerv kérelméreeseti
jelleggel, egyedi elbírálás alapján a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előzetes
jóváhagyásával jelen rendeletben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja.”
4.§ A R. 6. § (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„(5) Az üzemeltető- a rendező szerv kérelmére- eseti jelleggel egyedi elbírálás alapján a
városközpontot érintő rendezvények esetén, kizárólag parkolási célra, a Szentgotthárdi
Közös Önkormányzati Hivatal előzetes jóváhagyásával csoportos fizetésre is megállapodást
köthet.”
5.§ A R. 9/A. § (5) bekezdésében a „Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás”
helyébe „Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás” lép.
6.§ A R. 2. melléklete IV. pontja e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
7.§ E rendelet. 2014. március 01-én lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetés napja:
1. melléklet a R.2. melléklet IV. pontjának módosításáról

„2. melléklet IV. A kizárólagos használati jog éves díjai:
Díjövezet
I. (piros) díjövezetben

120.000,- Ft/év/parkolóhely

II. (zöld) díjövezetben

80.000,- Ft/év/parkolóhely

KÉK ZÓNÁBAN

80.000,- 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 %.”

Indokolás
1.§-hoz: a rendeletben még az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat szerepel üzemeltetőként
ezt javítani kell SZET Szentgotthárdi Kft.-re
2.§-hoz: a kék zónákhoz kihelyezett kiegészítő táblák feliratát ki kell egészíteni „ ... áru ki-,
berakodás” felirattal, hogy a kék kártyával nem rendelkezők is meg tudjanak állni a kék
zónában lévő üzletek előtt;
3-5.§-hoz: a rendeletben több helyen még Polgármesteri Hivatal elnevezés szerepel ezt javítani
kell Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalra illetve a Szentgotthárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás helyett.;
6.§-hoz: a 2. számú mellékletben meg kell határozni a kék zónában a kizárólagos használat
éves díját.

