Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének
20/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a
parkolási díjakról szóló
28/1994. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról*
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény
15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a
következıket rendeli el:
1. §
A közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 28/1994. (VIII. 29.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
”a) Parkoló bérlet: a város területén egy vagy az összes parkolóban parkolást biztosít, az 1. mellékletben szereplı
díj befizetése ellenében. A bérlet teljes évre (január 1-tıl következı év január 20-ig), teljes hónapra (tárgy hó 01tıl, illetve ha a vásárlás ezt követıen történik, akkor a vásárlás napjától következı hó 05-ig), 15 napra, vagy 7
napra vonatkozik. A bérletet rendszámra szólóan kell kiállítani. A lejárat dátumát, a jármő rendszámát a parkoló
üzemeltetıje köteles a bérleten feltüntetni. Amennyiben a bérlet meghatározott területre szól, ezt szintén fel kell
tüntetni és a bérlet csak a feltüntetett területen érvényes. Az üzemeltetı a parkoló telítettsége esetén hely
biztosítását nem vállalja.”
2. §
Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §
Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követı 5. napon hatályát veszti.

Horváth István
polgármester
*

A rendeletet a Közgyőlés a 2011. április 7-i ülésén fogadta el.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2011. április 12.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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1. melléklet a 20/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 28/1994. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Parkolási díjak és pótdíjak
I. Díjtételek:
1. díjzónában

parkolási díj: 250 Ft/óra
minimális díj: 60 Ft/alkalom

2. díjzónában

parkolási díj: 125 Ft/óra
minimális díj: 30 Ft/alkalom

Autóbusz esetén: a fentiek szerinti díj négyszeresét kell várakozási díjként fizetni.
II. Bérletek, bérelt parkolóhelyek:
Egy parkoló területre érvényes bérlet
az 1. díjzónában:

2.600.- Ft/7 nap/szgk.
4.300.- Ft/15 nap/szgk.
6.500 Ft/hó/szgk.
65.000 Ft/év/szgk.

a 2. díjzónában:

2.100.- Ft/7 nap/szgk.
3.200.- Ft/15 nap/szgk.
5.000 Ft/hó/szgk.
50.000 Ft/év/szgk.

Minden parkoló területre érvényes bérlet
3.200.- Ft/7 nap/szgk.
5.400.- Ft/15 nap/szgk.
8.750 Ft/hó/szgk.
87.500 Ft/év/szgk.
Bérelt parkolóhely
1. díjzónában:
210.000 Ft/év
2. díjzónában:
134.000 Ft/év
Nem fizetı parkolóban:
67.000 Ft/év
Kezelési költség:
400 Ft/alkalom
(megrongálódott vagy elveszett bérlet cseréje, igazolólap kiadása és cseréje esetén)
III. Pótdíj:
A pótdíj összege
• a pótdíj kiszabásának napját követı 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül
díjköteles idıszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj,
• 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.
A díjak, pótdíjak, bérletek árai az általános forgalmi adót tartalmazzák.”
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