ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére.
Tárgy:

Beszámoló a fizetőparkolók működéséről, illetve a fizetőparkolókról szóló
rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !
I. Beszámoló a fizetőparkolók működéséről:
Az üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft. megkülde beszámolóját a fizető-parkolók
működéséről, amelyet az előterjesztéshez csatoltunk. A beszámoló tanulságos, számadatai
szerint kb. 11,4 millió Ft-os éves bevételt hoz a SZET Szentgotthárdi Kft számára ami nem
elhanyagolható. A beszámoló rra sajnos nem tér ki részleteiben, hogy mekkora kiadást jelent
az üzemeltetőnek a rendszer működtetése. Sami pedig a legszomorúbb, hogy a 152/2015. sz.
Képv. hat. 3. pontja alapján 2015. szeptember 01-ig 3 db automatát kellett volna üzembe
helyeznie a társaságnak, a beszámoló 2. oldalának viszont leírták, hogy ez nemcsak, hogy
nem történt meg 2015-ben, de még 2016-ban sem tudják megvalósítani.
Miután a fizető parkolási rendszernek csak másodlagosan fontos szerepe a város
szempontjából bevételszerzés és elsődlegesen fontos a fizetőparkoló rendszer
fogalomszervező szerepe, így Szentgotthárdnak mindenképpen az érdeke, hogy működjön
ilyen parkoló rendszer a városban. Az már lehet megfontolás tárgya, hogy amennyiben a saját
cégünk ezt nem tudja csinálni hiszen az automaták zökkenőmentes működésben tartása is
gondot okoz, akkor
a/ variáció: gondoljuk végig a fizetőparkolás más társasággal való elvégeztetését
b/ variáció: a hiányzó automatákat szerezze be az önkormányzat és azokért kérjen bérleti díjat
a SZET Szentgotthárdi Kft-től olyan formában, hogy a beszerzett automatákban összegyűlt
bevétel Szentgotthárd Város Önkormányzatáé mindaddig amíg az önkormányzat által az
automatákért kifizetett összeg be nem folyik. Azt követően az üzemeltető az önkormányzat
számára bérleti díjat fizet a használatért. A beszerzés fedezhető a 2015. évre kért keretemelés
összegéből.
Más megoldás is elképzelhető, de az új automaták beszerzésétől nem lehet eltekinteni. .
II. A fizetőparkolásról szóló rendelet módosítása
A parkolási rendszerről és a fizetőparkolók műkődésének és igénybevételének rendjéről szóló
11/2001. (III. 29.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: helyi rendelet) 4. §-a
szerint a Kék zónában várakozni csak jelen rendelet szabályai szerint lehet azzal, hogy a kék
zónába az éves kedvezményes bérlettel rendelkező is parkolhat, ha a bérlet e rendelet szerinti
kihelyezéséről gondoskodtak. A rendelet szerint viszont a kihelyezett táblákon a „Kivéve kék
zóna bérlettel rendelkezők” feliratnak kell szerepelnie. A rendelet megengedi, amely
egyébként a kék zónák bevezetésénél cél is volt, hogy a fizető parkoló bérlettel rendelkezők is
várakozhassanak a kék zónákban, de a táblákon lévő felirat pedig már nem erről szól. Ezt az
ellentmondást fel kell oldani és javasoljuk, hogy a várakozni tilos jelzőtábla alá a „Kivéve

kék zóna, illetve fizetőparkolási bérlettel rendelkezők” felirat kerüljön. Ennek elfogadása
esetén a helyi rendeletünket 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 rendeletben eredetileg is szereplő, a kék
zónával kapcsolatos szabályok pontosításával szélesebb körben igénybe vehetik a
gépjárművezetők a kék zónákat
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: a kék zónákban való parkolási
lehetőség pontosításának nincsen ilyen hatása
Környezeti és egészségi következménye: nem jellemző
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Bizonyos adminisztrációs terhek csökkennek a
kék zóna igénybevételénél a fizetőparkoló bérlettel rendelkezőknek nem kell váltani kék zóna
bérletet.
A jogalkotás elmaradásának esetén: nem változik ezen a területen a szabályozás és a kék
zónák igénybevételével kapcsolatos ellentmondás megmarad
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és közlekedés
rendeletmódosításával kapcsolatos döntés meghozatalát.
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Határozati javaslat:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a fizetőparkolók működéséről,
illetve a fizetőparkolókról szóló rendelet módosítása című előterjesztést megismerte és az
abban foglatakat tudomásul veszi. Ugyanakkor elrendeli a fizetőparkolási rendszer
zökkenőmentes működtetése érdekében 3 db parkoló automata beszerzését.
Szentgotthárd, 2015. november 12.

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 alábbi 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, illetve fizetőparkolási
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, illetve fizetőparkolási bérlettel rendelkezők” jelzőtáblával kell ellátni.”

3.§ E rendelet 2015. december 01-én lép hatályba.
Huszár Gábor
Polgármester
Kihirdetés napja:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1.
Indokolás
1.-2. §-hoz: a kék zónában kihelyezett tájékoztató táblák feliratának pontosításáról szól
3.§-hoz: a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.

