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SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 18/2005./XI.23./ SZ. RENDELETE

A FIZETŐ PARKOLÓK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS
IGÉNYBEVÉTELÜK RENDJÉRŐL 20/2006./XII.20./

SZ. RENDELETTEL MÓDOSÍTVA EGYSÉGES
SZERKEZETBEN

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I .tv. 15. § (2) bekezdésében, és az önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szigetszentmiklós
Város Képviselő-testülete az alábbiakat rendeli el:

11.. §§

Területi hatály
(1) Az önkormányzati rendelet hatálya a város közigazgatási területén belül az önkormányzati

tulajdonú közutakon, továbbá a közterületeken, illetve közhasználatra átadott területeken
fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre terjed ki.

(2) Fizető parkolók azok, amelyeket a KRESZ 110. ábra szerinti "Várakozóhely", vagy a
KRESZ 61/A. ábra szerinti "Korlátozott várakozási övezet" jelzőtáblával, valamint az alatta
elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre és annak módjára utaló kiegészítő táblával jelöltek
meg.

(3) A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az I. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A fizető parkoló zónák területi kiterjesztése vagy az övezeti besorolás megváltoztatása a

Képviselő-testület hatásköre.
(5) Fizető parkoló csak szilárd burkolatú vagy salakkal, kőzúzalékkal terített, por- és sármen-

tes területen jelölhető ki. A fizető parkolási övezetben lévő ingatlanok ki- és bejáratául
szolgáló közlekedési rész nem minősül parkolási helynek. Ezeket a bejáratokat parkolási
célra használni tilos. A parkoló férőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy az ingatlanokra való
bejárást ne akadályozzák. A bejárókra a 14.§. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Rendezvények alkalmával - a rendezvényhez kapcsolódóan - ideiglenes jelleggel létesített
újabb parkolóhelyek kijelölésére a Gazdasági Bizottság egyetértésével a jegyző jogosult.

22.. §§

Tárgyi hatály
(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve

- a megkülönböztetett jelzéssel ellátott járműveket (mentők, tűzoltók, rendőrség, orvosi
ügyeletet ellátó járművek), továbbá az intézkedő rendőr járművét,
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- a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató és a közműhiba-elhárítást végző
járműveket

- a segédmotor kerékpárokat és a kerékpárokat
- mozgáskorlátozottak által vezetett, ill. az őket szállító járműveket a 164/1995. (XII.27.)

Kormányrendelet alapján kiadott parkolási engedély használata esetén.

33.. §§

Személyi hatály
A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybe vevő gép-
jármű üzemben tartójára. Üzembetartó a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy
üzembetartó, továbbá, aki a járművet egyéb jogcímen használja.

44.. §§

A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai
(1) A fizető parkolóhelyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében, a

KRESZ és jelen rendelet szabályai szerint lehet.
(2) A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a kiegészítő tábla ad tájé-

koztatást.
(3) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek szá-

mára is jól érthető módon - lehetőség szerint rajzjellel - közölni:
- az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét
- a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát
- a várakozási díj összegét jármű fajtánként
- a pótdíj és a bírság összegét
- a várakozási díj megfizetésének módját
- a nem őrzött parkolóra utalást
- az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét

(4) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.
(5) Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni.

55.. §§

A fizető parkolók üzemeltetése
(1) A fizető parkolókat a rendelet hatálybalépése előtt a képviselő-testület által külön határo-

zatban kijelölt üzemeltető az Önkormányzattal megkötött (üzemeltetési) szerződésben rög-
zített szabályok szerint üzemelteti.

(2) Az üzemeltető a fizető parkolókat az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával díjbeszedés
nélkül is üzemeltetheti és az 6.§-ban meghatározott általános üzemeltetési időt csökkenthe-
ti, vagy növelheti.

(3) Az üzemeltetési idő az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával a nagyobb tömegeket von-
zó rendezvények, kereskedelmi akciók időtartamára kiterjeszthető.

(4) Az üzemeltetési idők megváltozásáról a lakosságot - sajtóhirdetéssel, közleménnyel, stb. -
előzetesen tájékoztatni kell.
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66.. §§

Általános üzemeltetési idők
(1) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje

a.) munkanapokon 8.00 - 18.00 óra közötti időszak
b.) szombaton 8.00 – 12 óra közötti időszak
c.) a Munkaügyi Miniszter által pihenőnapként elrendelt napokon, illetve vasárnap - a par-

kolás ingyenes
(2) Az általános üzemeltetési idő a 5.§ szerint módosítható.

77.. §§

Várakozási díjak
(1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek és kizárólagos használatért fizetendő

díjak /együttesen a továbbiakban: parkolási díjak/ valamint a jogosulatlan használatért fize-
tendő pótdíjak mértékét - az üzemeltető javaslatára az illetékes Gazdasági Bizottság előze-
tes egyeztetésével - a Képviselő-testület állapítja meg.

(2) A parkolási díjak és a pótdíj mértékét a rendelet II. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az üzemeltető - a rendező szerv kérelmére - eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a vá-
rosközpontot érintő rendezvények esetén, kizárólagos parkolási célra, a polgármester előze-
tes jóváhagyásával csoportos fizetésre is megállapodást köthet.

88.. §§

A díjfizetés módja
(1) A várakozási díjat minden megkezdett félórára előre kell megfizetni a szándékolt várako-

zási időnek megfelelő parkolójegy vagy bérlet megváltásával.

(2) Fizető parkolóhelyen a váltható legrövidebb idő 30 perc. A leghosszabb idő nincsen korlá-
tozva.

(3) Utólagos fizetés csak pótdíj ellenében lehetséges.
(4) Alap díj és pótdíj fizetés megtagadása vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása

szabálysértési eljárást von maga után.

99.. §§

A díj megfizetésének igazolása
(1) A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel vagy bérlettel kell igazolni.
(2) A megváltott jegy és bérlet a rajta feltűntetett időtartamra, és az adott díjövezetre érvényes.

(3) Az érvényes jegyet vagy bérletet illetve a díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben
az első szélvédő mögött kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezi, hogy érvényességé-
ről az ellenőr megbizonyosodhasson.
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1100.. §§

Pótdíjak
(1) Pótdíjat kell fizetni

- utólagos fizetés esetén (érvényes jegy vagy bérlet hiányában) a parkolóhely igénybevéte-
léért

- az előre megfizetett várakozási idő leteltével a parkolóhely további megváltás nélküli
igénybevételéért

- ha az érvényes jegy, bérlet, vagy a díjmentességet tanúsító igazolvány a gépkocsiban jól
látható módon nincsen kihelyezve, és azt ellenőrzéskor nem pótolja

(2) A szabálytalanul parkoló gépjármű szélvédőjén az ellenőr pótdíjfizetési felszólítást hagy.
A felszólítás tartalmazza a pótdíj befizetési helyét és módját.

(3) A fizetési felszólításon a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát,
valamint a pótdíj megfizetésére vonatkozó összes tudnivalót fel kell tűntetni.

(4) Pótdíjat az ellenőrzés napján a helyszínen, későbbi fizetés esetén csekken, illetve az Üze-
meltető Ügyfélszolgálati Irodáján lehet megfizetni.

(5) A pótdíj összegét a II. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Amennyiben a pótdíjat 30 napon belül nem fizetik meg, úgy az üzemeltető szabálysértési
eljárást kezdeményezhet a pótdíj érvényesítése mellett.

(7) Az érvényes bérlet vagy díjmentességet igazoló engedély utólagos, két munkanapon törté-
nő bemutatása esetén pótdíj helyett bérletbemutatási díjat kell fizetni.

1111.. §§

Díjmentességek
(1) A fizető parkolókban díjmentesen várakozhatnak:

- az I.sz. mellékletben meghatározott területen működő háziorvosok (a PH működési terü-
letre vonatkozó igazolása alapján) az üzemeltető által kiállított engedély birtokában. A
működési területre vonatkozó igazolást a jegyző adja ki.

- díjmentes használatra jogosító bérlettel vagy mozgáskorlátozottak parkolási engedélyével
rendelkezők.

1122.. §§

Lakossági kedvezmények
(1) A III. sz. mellékletben meghatározott címeken (a parkoló övezetben) lakó gépjármű-

tulajdonos vagy üzembentartó egy db 5,50 m-nél nem hosszabb járműve a lakásához közeli
fizető parkoló(k)ban díjmentesen és időkorlátozás nélkül elhelyezhető.

(2) A díjmentes használatra jogosító éves bérletet az üzemeltető a kedvezményezett kérésére a
bérlet előállítási költségeinek megtérítése ellenében állítja ki.

(3) A lakossági kedvezményt a tulajdonos vagy az üzembentartó állandó lakcíme alapján kell
elbírálni. Az állandó lakhelyet személyigazolvánnyal, a gépjármű tulajdonjogát forgalmi
engedéllyel kell igazolni.



6

(4) A díjmentes használatra jogosító bérlet a járműre (rendszámra), a bérleten feltüntetett par-
koló(k)ra és évre érvényes.

(5) A díjmentes használtra jogosító bérletet évenként meg kell újítani. A bérlet a következő év
január 31. érvényes. Az ingyenes bérlet háztartásonként legfeljebb egy gépjárműre adható
ki.

(6) Ha a kedvezményezett lakóhelye, illetve a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója az
érvényességi időszak alatt megváltozik, akkor a bérletet 8 munkanapon belül vissza kell
szolgáltatni, ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

1133.. §§

Bérletrendszer
(1) A várakozási díjak megfizetése bérletrendszerben is lehetséges. Bérlet az 5,50 m-nél nem

hosszabb gépjárműre és motorkerékpárra (a rendszámra), naptári heti, naptári havi és több
havi időtartamra váltható legfeljebb azonban az év utolsó napjáig.

(2) A díjmentes használatot biztosító, naptári évre szóló bérleteket a jegyző jóváhagyásával az
üzemeltető - kérelemre - az előállítási költségek megtérítése ellenében állítja ki. Az díjmen-
tes használatra való jogosultságot a személyi igazolvány és a forgalmi engedélyben megje-
lölt tulajdonos vagy üzembentartó lakcíme alapján kell elbírálni. A bérlet kiállításának elő-
feltétele, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezőnek nincs gépjárműadó
hátraléka.

(3) A bérlet kizárólagos használatra nem, csak az éppen üres férőhely elfoglalására jogosít.

(4) A bérletek árait a II. sz. melléklet tartalmazza.

1144.. §§

Kizárólagos használat
(1) Azokra a férőhelyekre, amelyeknél a kizárólagos használatot biztosító jelölés közlekedési

szempontból és műszakilag is lehetséges, legkevesebb 1 hónapra kizárólagos használati jog
is bérelhető.

(2) A kizárólagos használatú férőhelyeket abból a célból, hogy azokat más járművek ne fog-
lalhassák el, a bérlő költségére kihelyezett - a városban egységes kialakítású – parkolás gát-
ló eszközökkel kell megjelölni.

(3) A kizárólagos használatot biztosító eszközök kivitelezése és kihelyezése az üzemeltető ha-
tásköre és feladata.

(4) A kizárólagosan igénybevett parkolók száma nem haladhatja meg az adott parkolóban lévő
férőhelyek 33 %-át.

(5) A kizárólagos használat díjait a II. sz. melléklet tartalmazza.

1155.. §§

Ellenőrzés és szankcionálás
A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az üzemeltető
bármikor jogosult ellenőrizni, és a pótdíjakat is az üzemeltető szedi be.



7

1166.. §§

Szabálysértések
(1) Szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a fizető par-

kolókban

- a díj- és pótdíjfizetésre vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti
- díjmentességet tanúsító igazolványt vagy bérletet jogosulatlanul vagy lejárt érvényesség-

gel használja
- megváltott jegyet, bérletet, kedvezményre jogosító igazolványt másra átruházza

(2) A szabálysértés elkövetőjével szemben Szigetszentmiklós Város Jegyzője jár el.

1177.. §§

Záró rendelkezés
E rendelet 2007. június 1-jén lép hatályba.
Szigetszentmiklós, 2005. november 22.

Vargáné dr. Pető Terézia Fodor Antalné dr.
jegyző polgármester

ZÁRADÉK
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testület ezen rendeletét 2005. november 22-i ülésén alkotta,
2005. november 23-án kihirdetésre került. 20/2006./XII.20./ sz. rendelettel módosítva.

Vargáné dr. Pető Terézia
jegyző

I. sz. melléklet:
A fizető parkolást szabályozó rendelet területi hatálya kiterjed az I. övezet minden

parkolóhelyére
A fizető parkolók felsorolása díjövezetek szerint:

1. ) I. díjövezet
Kossuth L. utca a Petőfi utcától a Református templomig

Bajcsy-Zs.utca kiépített parkolói a Jókai utcai körforgalomtól a Gyári útig
Piac mögötti murvás parkoló

Szent Miklós u.7. előtti kiépített parkoló
Szent Miklós u. 9 előtti kiépített parkoló

Szent Miklós u a Piac bejárata előtti kiépített parkolók
Posta-köztől a Bajcsy-Zs. Utcáig

Somogyvári utca a Tököli utcától a Szilfa utcáig
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Váczi M. utca a Bajcsy-Zs. utcától a Posta-közig

Fő-tér, a Budapest Bank és a katolikus templom közötti parkoló

II. sz. melléklet:
a fizető parkolást szabályozó rendelethez a parkolási díjak mértéke

1)Díjosztályok
A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket két díjosztály egyikébe kell sorolni:

A) díjosztály:

Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és rendszámos motorkerékpárok. (Személygépkocsik,
vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, stb.)

B) díjosztály

Egyéb, 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó járművek:
(Autóbuszok, teherautók, járműszerelvények, stb.)

2) Alapdíjak óránként:
A parkolási díjak szempontjából a fizetőparkoló rendszer területe I. díjövezetbe kerül:

díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály

 az I. díjövezetben 120 Ft/óra 120 Ft/óra

ÁFÁ-val együtt.

3) Pótdíjak:
- 8 munkanapon belüli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 10-szerese.
- 8 munkanapon túli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 20-szorosa.

- 20 munkanapon túli fizetés esetén az 1 órai várakozási alapdíj 30-szorosa.
- bérletbemutatási díj 100,- Ft.

- ellenőrzés időpontjától számított 24 órán belül az Üzemeltető Ügyfélszolgálat Irodájánál le-
róva az 1 órai várakozási díj 5-szöröse.

4) Bérletek
4/a.) Havi bérletárak:

díjövezet szigetszentmiklósi nem szigetszentmiklósi

lakossági közületi lakossági közületi

I. övezetre 2300 4600 3500 7000

ÁFÁ-val együtt.
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4/b.) Heti bérletárak

díjövezet szigetszentmiklósi nem szigetszentmiklósi

lakossági közületi lakossági közületi

 I. övezetre 700 1400 1050 2100

ÁFÁ-val együtt

5) A kizárólagos használati jogok
5/a.) A kizárólagos használati jogok éves díjai

lakossági közületi

I. övezetben 90 000 150 000

5/b.) A kizárólagos használati jogok havi díjai

lakossági közületi

I. övezet 7500 12500

ÁFÁ-val együtt, a parkolásgátló kihelyezésének költségei nélkül.

III. sz. melléklet:
a fizető parkolók használatát szabályozó rendelethez

A fizető parkolási övezetben ingyenes használatra jogosító lakásingatlanok, illetve intézmények
összefoglaló címjegyzéke:

Bajcsy-Zs.E. u ingatlanai a Jókai utcai körforgalomtól a Gyári útig

Szent Miklós u. 7. sz. társasház
Váczi M.u. a Bajcsy-Zs.E. utcától a Posta-közig

Szent Miklós u. 9. sz. ház
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