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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete
a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól
Módosítva: 21/2016. (XI.11.)
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (1) bekezdés a) pontja alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata közigazgatási határán
belül a várakozási övezet táblával és fizető parkolásra utaló kiegészítő táblával megjelölt
parkoló helyekre, melynek leírását a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi várakozó, parkoló közúti járműre, kivéve:
a)
b)
c)
d)

megkülönböztető (kék villogó) jelzést használó járműveket,
figyelmeztető jelzést (sárga villogó) használó járműveket,
közérdekből történő veszélyt-, hibaelhárítást végző járműveket,
diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott
gépjárművét.

(3) A rendelet személyi hatálya a fizető-parkoló rendszer üzemeltetőjére és használójára
terjed ki.
A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele
2.§
(1) A képviselő-testület által meghatározott várakozási övezetek a többször módosított
1/1975. (II.5.) KPM-BM számú, a közúti közlekedést szabályzó rendelet (a továbbiakban
KRESZ) 17. §-a (1) bekezdésének e/2 pontja szerinti olyan kijelölt területek, amelyek
díjfizetés ellenében parkoló órából váltott jeggyel vagy parkolási jogot tanúsító
szelvénnyel, mobilparkolással, bérlettel, parkolási engedéllyel vehetők igénybe és
meghatározott időtartamig használhatók.
(2) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletek és kezelési költség, továbbá a
jogosulatlan használatért fizetendő pótdíjak mértékét a képviselő-testület állapítja meg.
(3) A várakozási díjakat, bérletek árát, a kezelési költséget e rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
(4) A rendelet hatálya alá tartozó fizető-parkoló rendszert Szentes Városellátó Nonprofit Kft.
által üzemelteti.
(5) Az üzemeltető gondoskodik a parkolóhelyek fenntartásáról, beszedi a várakozási díjakat
és szabálytalan parkolás esetén a pótdíjakat.
(6) Az üzemeltető a mozgáskorlátozottak érdekképviseleti szervezetének bevonásával a
mozgásukban korlátozottak részére várakozóhelyet köteles kijelölni.
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3.§
A korlátozott várakozási övezet kiegészítő tábláján a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.
(V.31.) KHVM rendelet 8.§-ában foglaltakat kell feltüntetni.
4.§
(1) A várakozási övezetben várakozni és parkolni az üzemeltetési idő alatt csak jelen
rendelet szabályai szerint lehet.
(2) A várakozási övezet üzemeltetési ideje: munkanapokon 8-17 óra között.
(3) Üzemeltetési időn kívül a korlátozott várakozási övezetben nem kell várakozási díjat
fizetni.
(4) A szolgáltatás a parkoló járművek őrzésére nem terjed ki.
(5) A várakozási övezetben váltható legrövidebb idő 20 perc, de a parkolási díj 10 perc
ingyenes parkolás biztosításával kerül megállapításra, függetlenül a megváltozott
parkolási idő hosszától.
(6) A parkoló óra alkalmas napijegy kiadására, melynek díjtételét a rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
(7) A várakozási díjat a tervezett parkolás időtartamára előre kell megfizetni.
(8) a parkolási időtartam meghosszabbítása csak új parkoló szelvény váltásával történhet.
Bérlet
5.§
(1) Az 1. számú mellékletben meghatározott várakozási övezetre forgalmi rendszámhoz
kötött bérlet váltható.
(2) Mérsékelt árú parkoló bérletre jogosultak a rendelet 6.§ (3) bekezdésében meghatározott
természetes személyek a tulajdonukban/üzemeltetésükben lévő második gépjárműre, és
az 1. számú mellékletben szabályozott várakozási területen lakcímmel és
személygépkocsival rendelkező egy lakásban elő természetes személyek lakásonként
egy személygépkocsira, amennyiben a forgalmi engedélyben bejegyzett állandó lakóhely
nem azonos a személy igazolványban, vagy lakcímkártyán szereplő lakcímmel. a
mérsékelt árú bérlet a jogosult lakásához legközelebbi fizető parkolóhelyen érvényes.
(3) A hó közben megváltott havi és mérsékelt áru havibérlet a váltást követő naptól számított
30 napig érvényes.
(4) A negyedéves, féléves, éves bérletek, mérsékelt áru bérletek a váltást követő naptól
számított érvényességi időn belül, de maximum a váltás naptári éven belül érvényesek.
(5) Ha a bérlet váltása természetes személy részére történik, a bérlet vásárlásakor a
forgalmi engedélyt be kell mutatni.
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(6) A bérlet az üzemeltetőnél vásárolható meg. A kezelési költség megfizetése mellett a
kiadott bérletcseréjére, pótlására kerülhet sor, amelynek mértékét a 2 számú melléklet
tartalmazza:
a) a forgalmi rendszám megváltozása esetén,
b) elveszett, megsemmisült, megrongálódott pótlása esetén
(7) A mérsékelt árú bérletet kérelemre, az üzemeltető kezelési költségek (2. számú melléklet
4. pont) megtérítése ellenében állítja ki. A mérsékelt áru bérlet használatára való
jogosultságot a személy igazolvány, lakcímkártya bemutatása mellett a forgalmi
engedélyben megjelölt tulajdonos/üzembetartó lakcíme alapján kell elbírálni.
(8) A mérsékelt árú bérleten fel kell tüntetni a jármű rendszámát, az igénybe vehető
parkolóhely megjelölését, valamint érvényességi időtartalmát.
(9) Ha a mérsékelt áru bérlet használójának lakcíme, vagy a gépjármű tulajdonosa
megváltozik, a bérletet 8 napon belül az üzemeltetőnek vissza kell adni.
(10) A Bérlet a parkolóhely kizárólagos használatára nem jogosít, csak a helyszíni díjfizetési
kötelezettség alól mentesít.
Díjmentesség
6.§
(1) A várakozási övezetben díjmentesen várakozhatnak:
a) az utasra várakozó, foglalt jelzésű taxik,
b) mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők,
c) Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal által üzemeltetett gépjárművek az
üzemeltető által kiállított engedély alapján,
d) Szentes Város Önkormányzata intézményei által üzemeltetett gépjárművek közül
intézményenként 1 darab gépjármű az üzemeltető által kiállított engedély alapján,
a fizető-parkolókat üzemeltető szervezet által üzemeltetett gépjárművek.
(2) A gépjármű tulajdonosának személyében beállott változás esetén a díjmentességre
vonatkozó engedélyt 8 napon belül az üzemeltető részére át kell adni.
(3) Térítésmentes parkolási bérletre jogosultak a rendelet 1. számú mellékletében
szabályozott várakozási területen lakcímmel és gépjárművel rendelkező, egy lakásban
elő természetes személyek lakásonként egy gépjárműre, amennyiben a forgalmi
engedélyben bejegyzett állandó lakóhely azonos a személyi igazolványban, vagy
lakcímkártyán szereplővel, továbbá a gépjármű parkolása az igénylő lakcímeként
szereplő ingatlanán nem megoldható. A bérletet kérelemre, az üzemeltető a 2. számú
melléklet 4. pont szerinti költség megfizetése ellenében állítja ki. A bérlet a jogosult
lakásához legközelebbi fizető parkolóban érvényes.
(4) Térítésmentes és mérsékelt áru bérlet a Kossuth Lajos utca és Ady endre utca
várakozási szakaszaival érintett parkolók helyeire nem adható ki.
A díj megfizetésének igazolása
7.§
(1) A várakozási díj megfizetését a megváltott parkolójeggyel, szelvénnyel, bérlettel,
mobilparkolással kell igazolni.
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(2) A Megváltott parkolójegy csak a megváltás napjára a rajta feltüntetett időtartamra, a
bérlet pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes.
(3) A megváltott parkolójegyet (szelvényt), bérletet valamint a mozgáskorlátozottak parkolási
igazolványát, valamint a díjmentességet igazoló engedélyt a gépjármű első szélvédője
mögött, kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az
ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson.
Pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok
8.§
(1) A parkolóhely jogosulatlan használatáért a rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott pótdíjat kell fizetni. Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely
igénybevétele, ha a jármű vezetője:
a) a várakozás megkezdésekor (a gépjármű elhelyezésétől számított 5 percen belül)
nem fizette ki a várakozási díjat,
b) érvényes parkolójegyét (szelvényét), bérletét, mozgáskorlátozott igazolványát,
díjmentességet igazoló engedélyét nem ellenőrizhető módin helyezi el a
gépjárműre.
c) a várakozási idő letelte után a parkolóhelyet továbbra is használja.
(2) A pótdíjról szóló felszólítást és a készpénz-átutalási megbízást (csekk) a gépjármű
szélvédőjére kell elhelyezni. A felszólításon fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját,
helyét, gépjármű rendszámát, a pótdíjazás okát és a pótdíj megfizetésére vonatkozó
tájékoztatást és jogorvoslati lehetőséget. A várakozási díj megfizetése történhet postai
úton, átutalással vagy az üzemeltető ügyfélszolgálati irodáján történő befizetéssel.
(3) A jogosulatlan parkolás tényét az üzemeltető fotóval rögzíti.
(4) A pótdíj összege, ha azt a gépjármű üzembentartója a felszólításnak a járműre történő
kihelyezést követő:
a) 15 naptári napon belül befizeti, úgy a 3. számú melléklet 1.1 pontja szerinti
összeg,
b) 15 naptári napon túl fizeti be, úgy a 3. számú melléklet 1.2 pontja szerinti összeg.
(5) A várakozási és pótdíj megfizetéséért a jármű üzembentartója felel. A jármű
üzembentartója mentesül a pótdíj megfizetése alól, ha a jármű a díjfizetés nélkül történt
várakozást megelőzően jogellenesen került ki a birtokából, és igazolja, hogy a
jogellenességgel összefüggésben kezdeményezték a megfelelő hatósági eljárását.
(6) A pótdíj 30 napon túli meg nem fizetése esetén az üzemeltető annak behajtása iránt a
polgári jog szabályai szerint intézkedik.
(7) Kezelési költség megfizetése mellett mentesül a pótdíj megfizetése alól, aki a
díjmentességre jogosító engedély vagy érvényes parkoló jegyet, bérletet az
üzemeltetőnek 8 napon belül bemutatja.
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Ellenőrzés
9.§
(1) A várakozási övezet szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az
üzemeltető arcképes igazolvánnyal rendelkező megbízottja üzemidőben bármikor
jogosult ellenőrizni.
(2) Az üzemeltető és a közterület-felügyelet együtt működik jelen rendelet végrehajtásában
és rendelkezései megtartásának ellenőrzésében.
Értelmező rendelkezések
10.§
Közérdekből történő veszélyelhárítás: emberi életet, testi épséget, az egészséget, vagyoni
javakat, az emberi környezet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, a kármentés, a
közbiztonság, nemzetbiztonság és belső rendvédelem, valamint közüzemi, közterületi
létesítmények kárelhárítása.
Kezelési költség: Térítésmentes, mérséklet áru bérlet kiállításának költsége, továbbá
utólagosan bemutatót bérlet, mozgáskorlátozott igazolvány költsége, valamint elveszett,
megsemmisült megrongálódott bérlet pótlásának költsége.
Türelemi idő: a lejárt parkolójegy újra váltásához rendelkezésre álló idő. A jegyet egy óránál
rövidebb időtartamra váltották meg 5 perc, egy óra vagy annál hosszabb időre váltották 15
perc.
10 perc ingyenes parkolás: minden érvényesen megváltott parkoló jegyben benne lévő
időtartam.
Várakozási terület: Helyi közút és a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el
nem zárt magánút, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok és egyéb
közterületek járművel történő várakozásra kijelölt része. Várakozási terület az út tartozéka.
Vegyes, záró rendelkezések
11.§
(1) A fizető-parkolási övezeten belül továbbra is tilos a járművel való közlekedés, illetve
várakozás ott, ahol a behajtást, megállást a KRESZ tábla, szabály vagy más egyéb
jogszabály tiltja.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének
előírásairól szóló 11/2007. (IV.16) rendelete, valamint ezt módosító 18/2007. (VI.29.) KT
rendelet, a 27/2007. (XI.12) KT rendelet, a 14/2009. (V.11) KT rendelet, a 34/2009.
(XII.12) KT rendelet, a 18/2010. (VII.01.) KT rendelet, a 15/2011. (V.16.) KT rendelet.
Dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Szirbik Imre sk.
polgármester

Záradék:
Megalkotta Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 26. napján
megtartott ülésén.
Kihirdetve: 2016. június 10. napján.
Dr. Sztantics Csaba
jegyző
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1. számú melléklet a 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
*(Hatályos. 2016. november 12. napjától)

Korlátozott várakozási terület leírása
1. Kossuth Lajos utca
 A Kossuth Lajos utca mindkét oldala a Kossuth tér 5. számtól a Kossuth Lajos utca
36/C számig és a Kossuth Lajos utca 3. számtól a Kossuth Lajos utca 37-39. számig.
2.



















Kossuth Lajos utca északi oldala
’Ond’ Vezér tér déli oldala, északi oldala időkorlátozással.(1200 – 1700 fizető)
Klauzál utca 4.-10 szám, az egész belső területrész.
A Klauzál utca Kossuth Lajos utca és a dr. Brusznyai Árpád sétány közötti szakasza
(Klauzál utca 1-3. szám és a Kossuth Lajos utca 26. számtól a Klauzál utca 10.
számig).
Brusznyai sétány 10-12. szám.
Kossuth Lajos utca 36/A.,-B lépcsőház belső terülte.
Brusznyai sétány 2-6. szám, 3-15. szám,
Bocskai utca 2-6. szám, Bocskai 8. szám, az egész belső területe.
Bocskai utca Horváth Mihály utca Jövendő utca által határolt rész (Kossuth Lajos
utca 12-14. szám mögötti szakasz, a Kossuth Lajos 17. szám melletti rész).
Kossuth Lajos utca 24. szám mögötti szakasz.
Kossuth Lajos utca 37-39. szám előtti szakasz.
A Horváth Mihály utca mindkét oldala (Kossuth Lajos utca 10. számtól a Horváth
Mihály utca 16. számig és Kossuth Lajos utca 12. számtól a Horváth Mihály utca 19.
számig).
A Horváth Mihály utca 4-6. szám belső területe.
A Jövendő utca Horváth Mihály utca és Bocskai utca közötti szakaszának mindkét
oldala.
Ady Endre utca Kossuth tér és a Farkas Mihály utca közötti szakasz keleti oldala (Ady
Endre utca 15. számig).
A Kiss Bálint utca Munkácsy Mihály utca és a Kossuth tér 4. szám közötti rész (Kiss
Bálint utca 1-9. szám. Kiss Bálint utca 2-10. szám).
Hajdú Lajos utcai parkoló
A Kossuth tér északi és keleti mindkét oldala (Kossuth tér 4, 5.szám)
Nagy Ferenc utca mindkét oldala

3. Kossuth Lajos utca déli oldala
 Az Erzsébet tér északi,- déli,- oldala (Kossuth tér 1. szám ingatlan mellett mindkét
oldalon, Kossuth tér 6. szám előtt Erzsébet téri oldalon, továbbá Erzsébet tér 1.,2.,3.,
4. szám).
 A Petőfi Sándor utca nyugati oldala a Kossuth tér és Iskola utca közötti szakasz
(Petőfi Sándor utca 1-7/A. számig).
 A Szabadság tér Petőfi Sándor utca és a József Attila utca által határolt rész (Petőfi
S. u. 8. szám előtti parkoló, Szabadság tér ’B’ épület, Szabadság tér 4-6. szám,
Szabadság tér buszpályaudvar felöli szakasz, József A. 1. szám melletti parkoló).
 Páva utca mind két oldala az Új utcáig lévő szakasza.
 József Attila utca 3-11. szám az Új utcáig (József Attila utca nyugati oldala).
 József Attila utca 2-4. szám,- 6-10. szám előtti, mögötti szakasz, belső parkoló).
 Új utca 9-13. szám előtti, melletti parkoló,
 Kossuth Lajos utca 15.-17.-19. szám mögötti, melletti, közti szakasz.
 Somogyi Béla utca 1-3. szám előtti, mögötti szakasz.
 Bacsó Béla 1-13. szám előtti, mögötti szakasz.
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2. számú melléklet a 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
Várakozási díjak
1.
Parkolójegy díja:
Gépjármű (személygépkocsi): 100,- Ft/óra +ÁFA / egy parkolóhely
Közúti jármű (busz, tehergépjármű, pótkocsi) elfoglalt parkolóhelyek száma X 100, Ft/óra+
Áfa
Napi jegy: mindenkori várakozási díj 6 órára eső ősszege (Ft)
Parkoló szelvény: bruttó: 40 Ft/30 perc
Mobilparkolás díja: 100,- Ft+ÁFA/óra
Várakozási díj legkisebb összege: bruttó 20, - Ft /20 perc
Chipkártya díja: 2.000,- Ft/db+ÁFA
Chipkártya feltöltés: bruttó 1.000,-10.000, - Ft
2. Bérletek díja:
Teljes árú bérlet, várakozási övezeten belül (minden hol érvényes)
Havi bérlet 6.000, -Ft + Áfa
Negyedéves bérlet 16.000,-Ft + ÁFA
Féléves bérlet 25.000, -Ft+ÁFA
Éves bérlet 50.000, -Ft + ÁFA
Mérsékelt árú bérlet, várakozási területen belül (egy meghatározott területre érvényes)
Havi bérlet 3.000, -Ft + ÁfA
Negyedéves bérlet 8.000,-Ft + ÁFA
Féléves bérlet 12.500, - Ft+ÁFA
Éves bérlet 25.000, - Ft + ÁFA
3. Kezelési költség: 500, -Ft

3. számú melléklet a 11/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelethez
*(Hatályos. 2017. január 1. napjától)

1. Pótdíj
1.1
15 naptári napon belüli befizetés esetén egy órai várakozási díj mértékének
tizenegyszerese
1.2.
15 naptári napon túli befizetés esetén egy órai várakozási díj mértékének
negyvenszerese

