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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. 

Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről 
  

Az előterjesztést készítette: dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A tárgybeli parkolási rendelettel kapcsolatban felmerült szabályozási igénynek teszünk eleget, 

amikor egyeztetésre, elfogadásra előterjesztjük tervezetünket, figyelemmel a közúti 

közlekedésről szóló törvényi szabályozásra. Egyúttal a korábbi rendelet hatályon kívül 

helyezését javasoljuk. 

 

Ebben több egyeztetési és döntési kérdés nyitott: 

- a parkoló kijelölhető-e vagy használható-e az étterem előtti fás rész 

- ki üzemelteti a parkolót: a Városgazdálkodási vagy a Kastélyparkfürdő kft. 

- várakozási díjak mértékének meghatározása  

- parkolási automatát vagy kézi díjbeszedést alkalmazunk 

- díjmentesen várakozók felsorolása 

- stb. 

 

A parkoló várakozási helyeinek átlagos foglaltsága meghaladja a jogszabályban jelzett 70 %-

os mértéket. Biztosítanunk kell a mozgáskorlátozottak részére minden 50 várakozási hely 

közül legalább 1, de inkább 2 fenntartott helyet, amelyet fel is kell festeni. 

 

A parkolási díj összege a javaslat szerint nem haladja meg a jogszabályi mértéket. Az ebből 

származó bevételeket és teljesített kiadásokat külön kell nyilvántartani és meg kell jelentetni a 

város honlapján. Igaz én még ilyet az alkalmazó városoknál nem láttam. 

 

Javaslatunkat szakemberekkel megtárgyaltuk, de nem tettük véglegessé. Álláspontunk az, 

hogy lehetőleg minél egyszerűbb, költségkímélő megoldásra törekedjünk, kerüljük el a 

túlszabályozást. 

 

Füzesgyarmat, 2014. május 20. 

 

 

  

Bere Károly 

polgármester 

 

mailto:polgarmester@fuzesgyarmat.hu
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2014. (.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről  

(tervezet) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

/1/ A rendelet területi hatálya a város közigazgatási területén belül az önkormányzati 

tulajdonú közhasználatra átadott területeken fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre 

terjed ki. 

 

/2/ Fizető parkoló csak szilárd burkolatú, vagy mechanikailag stabilizált területen jelölhető 

ki. 

  

2. § 

 

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve 

 

a) a megkülönböztetett kék jelzéssel ellátott járművek (mentők, tűzoltók, rendőrségi, 

orvosi ügyeletet ellátó járművek), továbbá az intézkedő rendőr járműve,  

b) a figyelmeztető jelzést jogosan használó kommunális szolgáltató és a közműhiba-

elhárítást végző járműveket, 

c) kerékpárok 

d) rendkívüli közműhiba elhárítása céljából, a hiba elhárításának időtartamáig a hiba 

kijavításához kiérkező szervizautó és az azt kiszolgáló járművek, 

e) mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az őket szállító járműveket a 218/2003 

(XII.11.) Kormányrendelet alapján kiadott, érvényes parkolási igazolvány jogos és 

szabályos használata esetén, 

f) a KRESZ által biztosított esetekben.   

 

3. § 

 

A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybe vevő 

gépjármű üzembentartójára. Üzembentartó a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett 

tulajdonos vagy üzembentartó. 

 

4. § 

 

/1/ A fizető parkolóhelyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében, a 

KRESZ és jelen rendelet szabályai szerint lehet. 

 

/2/ A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek 

számára is jól érthető módon lehetőség szerint rajzjelekkel is közölni: 

- az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét, 

- a díjfizetés módját,  

- a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát, 
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/3/ A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.  

 

/4/ Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni. 

 

/5/ Üzleti rakodás, áruszállítás esetén csak a tényleges rakodási idő alatt jár díjmentesség 

abban az esetben, ha a rakodás az egy órát nem haladja meg. Az ettől eltérő rakodás, 

áruszállítás jelen rendelet szerinti díjfizetési kötelezettséget von maga után. 

 

5. § 

 

/1/ A fizető parkolókat a Város Polgármesteri Hivatala tartja nyilván, üzemeltetésüket a kft. 

biztosítja. 

 

/2/ A fizető parkolókat a Város Képviselő-testülete jelöli ki. 

 

/3/ A parkolóban minden megkezdett 50 várakozási helyből legalább egyet a 

mozgáskorlátozottak számára kell kijelölni és fenntartani. 

 

6. § 

 

A fizetőparkolók felsorolását és üzemeltetési idejét a rendelet 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

7. § 

 

/1/ A parkolásért fizetendő várakozási díjak /továbbiakban: parkolási díjak/, valamint a 

jogosulatlan használatért fizetendő pótdíjak mértékét a Város Képviselő-testülete 

rendeletben állapítja meg. 

 

/2/ A várakozási díjakból és pótdíjakból származó bevételek és kiadások nyilvántartását az 

üzemeltető végzi. A település honlapján a nyilvántartás adatait évente közzé kell tenni. 

 

/3/ A parkolási díjakat és a pótdíj mértékét a rendelet 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

8. § 

 

/1/ A parkolási díjat előre kell megfizetni a parkolójegy megváltásával vagy kézi 

díjbeszedéssel. A parkolójegy megvételét a parkolás megkezdését követően 

haladéktalanul meg kell kezdenie az igénybevevőnek. 

 

/2/ Parkolójegyet váltani a Kastélyparkfürdő parkolójánál lévő őrháznál lehet vagy az abban 

a várakozási övezetben elhelyezett parkolójegy kiadó automatánál. A parkolójegy 

kiváltására 10 perc türelmi idő áll rendelkezésre. 

 

/3/ Utólagos fizetés kizárólag pótdíj ellenében lehetséges. 

 

9. § 

 

/1/ A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel lehet igazolni. 

 

/2/ A megváltott jegy a rajta feltüntetett időtartamra érvényes. 
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/3/ Az érvényes jegyet a gépjárműben az első szélvédő belső oldalán, kívülről jól látható 

módon kell elhelyezni, hogy az érvényességéről az ellenőr meg tudjon bizonyosodni. 

 

10. § 

 

A fizető parkolóban díjmentesen várakozhat: 

a) a területi kötelezettséget ellátó háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek 

asszisztensei sürgősségi ellátás esetén 

b) munkavégzésük idejére a Város Polgármesteri Hivatal gépjárművei, a 

Polgármester által kiadott eseti parkolási engedély alapján 

c) a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett labdarúgó bajnokságra érkező 

vendég sportolókat szállító autóbusz és a szurkolók gépjárműve, valamint a 

szövetség által kirendelt játékvezetők a rendezvény ideje alatt, maximuma 

rendezvény kezdetétől számított 3 órán belül 

d) Hotel Gara előtti területen 12-15 óra között 

 

11. § 

 

/1/ A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését a 

Közterület Felügyelet bármikor jogosult ellenőrizni, a pótdíjakat beszedni. 

 

/2/ A jogosulatlan használatért a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott pótdíjat kell 

fizetni.  

 

Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele: 

a) ha érvényes parkolójeggyel nem rendelkezik a jármű 

b./ ha érvényes parkolójegy nincs a járműben jól látható módon elhelyezve; 

c./ ha a jármű szabálytalanul parkol. 

d./ ha, a 10. §-ban leírt díjmentes várakozás nem állapítható meg  

 

12. § 

 

A 11. §-ban meghatározott szabálysértés miatt a közterület felügyelő helyszíni bírságot 

szabhat ki. 

13. § 

 

Záró rendelkezések 

 

E rendelet 2014. …………. napján lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a fizető parkolási 

rendszerről szóló 13/2011. (VI. 26.) önkormányzati rendelet. 

 

Füzesgyarmat, 2014. május  

 

 

 

 

 

Bere Károly         dr. Makai Sándor 

polgármester                   jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

1. A Város fizető parkolói: 

 - Hotel Gara bejárata előtti terület 

 - Kastélyparkfürdő előtti táblával jelzett terület 

 - Kápolna előtti táblával jelzett terület 

 - Lázár György Sporttelep bejárata előtti terület 

 

  

2. A Város fizető parkolói az államilag elismert ünnepnapokon ingyenesen vehetők igénybe: 

 

3. A fizető parkolás időszaka:   

- május 1-től – szeptember 30.-ig minden nap 07 órától 20-ig 

 - a parkolás ingyenes: október 01.-től – április 30.-ig      

      

      

 

 

                                                                                                                   2. sz. melléklet 

 

 

 

 

1. Parkolási díjtételek (bruttó árak Ft-ban): 

 

Gépjármű típusa                 óradíj           egész napra             

___________________________________________________________________________ 

 

Személygépkocsi    200    600                     

    

Motorkerékpár    100     300 

Autóbusz      500  1.500 

Mgi jármű, vontató, pótkocsi   500  3.000 

 

 

 

2. Pótdíjak (bruttó árak Ft-ban): 

 

- a gépjármű típusa szerinti díj 5-szöröse (a parkolási díjon felül) 

 


