
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére. 
 

Tárgy:    Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása  
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

 
 Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  a 11/2001. (III. 29.) számú 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik a parkolási rendszerről és 
a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjének szabályaival. 
 
A Képviselő-testület egyik tavaszi közmeghallgatásán egy városlakó többek között jelezte, 
hogy a fizetőparkoló működésével foglalkozó helyi rendeletünkben több pontatlanság, illetve 
egymásnak ellentmondó szabályozás is szerepelnek, illetve az ingyenes kék parkolási zóna 
használatával kapcsolatban is tett javaslatokat. 
 
A helyi rendeletünket felülvizsgáltuk és az alábbi módosítási javaslatokat tesszük: 

 A helyi rendelet a 2. § (1) bekezdésében tévesen szerepel, hogy a kék zónában megállni 

tilos kivéve kék parkolási kártyával rendelkezők felirattal ellátott jelzőtáblákat kell 

kihelyezni. Később a  helyi rendeletünk 3. § (3) bekezdésében már az szerepel, hogy „A 

parkolási rendszer részét képező kék zónát „Várakozni tilos” táblával és alatta „Kivéve 

kék parkolójeggyel rendelkezők, illetve áru ki-, berakodás ideje” jelzőtáblával kell ellátni. 

Ezt az ellentmondást fel kell oldani, a KRESZ szerint ilyen esetben  ezt  várakozni tilos 

jelzőtáblával lehet jelezni, illetve a kiegészítő táblán szereplő feliratot egyértelműsíteni 

kell. 

 A helyi rendeletünkben a kék kártya fogalmát használja, több helyen viszont a kék 
parkolójegy illetve a kék zóna bérlet fogalom is szerepel. Ezt az ellentmondás is fel 
kell oldani. Jelenleg „kék zóna bérlet” szerepel a kiegészítő tábláinkon, így ez lenne 
célszerű használandó fogalomként meghatározni -  különben megint le kellene 
cserélni a kiegészítő táblákat. 

 A helyi rendeletünkben a hatályos 1. számú melléklet a 2. számú melléklet első 
részében  is szerepel – bár ez valószínűleg a jogszabály közzétételekor elkövetett hiba 
– most minden esetre rendezni kell.  Emiatt a két mellékletet pontosítani szükséges. 
Továbbá a helyi rendeletünk 2. számú mellékletének II. Napijegyek árai pontjában a 
díjtételek után tévesen Ft/óra egység szerepel. Ezt pontosítani kell hiszen ebben a 
részben meghatározott ár egy napra kell, hogy vonatkozzon. 

 
 A fentiekben részletezettek miatt a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és 
igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) számú önkormányzati rendeletünket a 
melléklet szerint módosítani kell.  
 
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 közlekedésben résztvevők 
egyértelműbben fogják a jövőben értelmezni a kék zónával kapcsolatos szabályokat.  

A rendeletmódosítás  gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns. 

Környezeti és egészségi következménye: nem releváns 



Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztrációs terheknél nem jelentkezik 
jelentősebb változás.     

A jogalkotás elmaradásának esetén: Nem lesznek egyértelműek a kék zónában történő 
várakozás feltételei.     
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát 
 
 
Szentgotthárd, 2014. november 14. 
 
 
 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 Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. (III. 29.) (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdését 

az alábbiak szerint módosítja: 

 
„2. § (1) A Képviselő-testület az 1.§.(1) bekezdésében meghatározott területen lévő,  

Önkormányzat (továbbiakban fenntartó) által fenntartott egyes várakozóhelyeket fizető 

parkolóhellyé nyilváníthat. A fenntartó egyes területeket „kék zónába” sorolhat, ahol olyan táblát 

kell kihelyezni ami előírja, hogy várakozni tilos kivéve a kék zóna bérlettel  rendelkezőket.   A 

Kék zónába kell hogy tartozzon olyan terület, ami valamelyik meglévő kijelölt fizető parkolótól 

légvonalban 500 méteres távolságon belül helyezkedik el. A fizető parkolóhelyek felsorolását és 

díjövezeti besorolását továbbá a kék zónába tartozó területek felsorolását a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza” 
 

 

2.§ A R. 3. § (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

 
„3. § (3) A parkolási rendszer részét képező kék zónát „Várakozni tilos” táblával és alatta 

„Kivéve kék zóna bérlettel rendelkezők” jelzőtáblával  kell ellátni.” 

 

3.§ (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

      (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.   

 

4.§ E rendelet 2014. december 01-én lép hatályba. 

 

 

 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
 Polgármester jegyző 
 
 

Kihirdetés napja: 

 



  

1. melléklet 

a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ 

önkormányzati rendelet 1. Mellékletének módosításáról 

 

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: 

 

1.2.1.Széll Kálmán tér  

1.2.2..Kossuth L.u. (a Széll Kálmán tértől- a Tompa M . utig  

1.2.3. .Mártírok út (a Széll Kálmán tértől – Mártírok út 5.sz. épületig)  

1.2.4.Széchenyi u. (a Széll Kálmán tértől – a zöldterülettel elválasztott részig)  

1.2.5.Deák Ferenc u. (Széll Kálmán tértől – a József Attila utig)  

1.2.6. Polgármesteri Hivatal épület D-i oldala melletti parkoló  

 

1.3. (zöld)díjzóna: 

 

1.3.1.Mártírok út (OTP. épületétől- József A. úti kereszteződésig)  

1.3.2.Széchenyi út (Széchenyi úti tömbbelső a József A. úti kereszteződésig)  

1.3.3.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)  

1.3.4.A Füzesi u. és a Széchenyi István Iskola közötti terület  

1.3.5.Árpád út (a Széll Kálmán tértől az Árpád út 4.sz. épületig, és a hozzá kapcsolódó parkolók)  

1.3.6.Arany J. út (Szabadság téri Liget előtti területe)  

 

1.4. Kék zóna 

 

1.4.1. József A. utca a Rákóczi utca csatlakozási pontjától a Deák F. utca  

csatlakozásáig  

1.4.2. Rákóczi u. a Rákóczi u. 5-től a József A. u-ig  

1.4.3. A Deák F. u. 15 – 17 és Széchenyi u. 5. alatti társasházak közötti udvar” 

 



2. melléklet 
A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ 

önkormányzati rendelet 2. Mellékletének módosításáról 

 

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  

Összes parkolóban  5.300,- Ft/30 naptári nap  

II. (zöld) díjövezetben  4.300,- 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: 
 

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 %.  

 

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.-3. §-hoz: A helyi rendeletünkben lévő ellentmondásokat pontosítani szüksége.  
 

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

 


