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Minısített szótöbbség
Tisztelt Közgyőlés!
A közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.)
önkormányzati rendelet 2011. július 1-jén lépett hatályba. Az új szabályozásban a korábbi
jogszabályhoz képest a legjelentısebb változást a korlátozott várakozási övezet kiterjesztése
jelenti.
A)
A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet az alábbiak szerint szabályozza a
magánszemélyek, valamint Szekszárd városában gazdasági tevékenységet folytató egyéni
vállalkozók, gazdálkodó szervezetek és társadalmi szervezetek számára adható
kedvezményeket, díjmentességeket:
„7. § (1) A gépjármővek magánszemély tulajdonosai, valamint a forgalmi engedélyben
bejegyzett üzembentartói a személygépkocsi és három-, vagy többkerekő motorkerékpár,
segéd-motorkerékpár rendszámára szóló, a bejelentett lakóhelyükhöz legközelebb esı fizetı
parkolóban ingyenes parkolást biztosító „lakóhelyi parkolási igazolólapot” (a továbbiakban:
igazolólap) kérhetnek az üzemeltetıtıl, ha a forgalomtechnikai szabályozás miatt a bejelentett
lakóhelyük elıtt nem tudnak parkolni, illetve a bejelentett lakóhelyük közvetlen közelében csak
fizetı várakozóhely van. Ez a kedvezmény lakásonként legfeljebb 2 db jármőre, az 1. melléklet
szerinti kezelési költség megfizetése esetén vehetı igénybe. A Széchenyi utcai és a Liszt
Ferenc téri parkolóhelyekre igazolólap nem adható ki.
(2) Az igazolólapot - a bejelentett lakóhely, és a gépjármő tulajdonjoga, vagy a forgalmi
engedélybe bejegyzett üzembentartói joga kérelmezı általi igazolása után - tárgyév december
31–ig szóló érvényességgel, az üzemeltetı adja ki. Ha az (1) bekezdés szerint ingyenes
parkolásra jogosult bejelentett lakóhelye vagy a gépjármő tulajdonjoga, a forgalmi
engedélybe bejegyzett üzembentartó személye megváltozik, az igazolólapot 8 napon belül az
üzemeltetınek vissza kell adni.
(3) A Szekszárd városban gazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, gazdálkodó
szervezetek és társadalmi szervezetek, ha az üzlethelyiségük, irodájuk közvetlen közelében
forgalomtechnikai szabályozás miatt nem tudnak parkolni vagy ott csak fizetı parkoló van,
akkor az üzlethelyiségük, irodájuk közelében lévı 2. díjzónába tartozó fizetı parkolóba szóló
parkoló bérlet vásárlása esetén 50 %-os díjkedvezményt vehetnek igénybe. A kedvezmény
önálló üzlethelyiségenként, irodánként legfeljebb 2 db, a gazdálkodó szervezet, társadalmi
szervezet által megadott rendszámú jármőre szólóan a bejelentett székhely, telephely
igazolása mellett vehetı igénybe.
(4) A Szekszárd városban gazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, gazdálkodó
szervezetek és társadalmi szervezetek, ha az üzlethelyiségük, irodájuk közvetlen közelében
csak az 5. § (12) bekezdésében szabályozott korlátozott várakozást lehetıvé tevı parkoló van,
akkor az üzlethelyiségük, irodájuk közelében lévı, korlátozott várakozást lehetıvé tevı
parkolóba szóló, korlátlan várakozást biztosító igazolólapot kérhetnek az üzemeltetıtıl. A
kedvezmény önálló üzlethelyiségenként, irodánként legfeljebb 2 db, a gazdálkodó szervezet,
társadalmi szervezet által megadott rendszámú jármőre szólóan a bejelentett székhely,
telephely igazolása mellett vehetı igénybe. Az igazolólapot tárgyév december 31–ig szóló
érvényességgel, az üzemeltetı adja ki. Ha a jogosult bejelentett székhelye, telephelye vagy a
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gépjármő tulajdonjoga, a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó személye megváltozik,
az igazolólapot 8 napon belül az üzemeltetınek vissza kell adni.
(5) Nyugdíjasok az általuk üzemben tartott 1 db gépjármő után névre és rendszámra szólóan
50 %-os kedvezményes bérletvásárlásra jogosultak, feltéve, hogy a jármő forgalmi
engedélyébe tulajdonosként vagy üzembentartóként vannak bejegyezve.”
A rendelet hatályba lépését követıen az üzemeltetı Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-hez több
lakossági bejelentés és észrevétel is érkezett, melyek orvoslására az üzemeltetı az alábbi
javaslatokat terjesztette a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, végsı soron pedig a Közgyőlés
elé:
1. Lakóhelyi igazoló kártya kiadása azon gazdasági tevékenységet folytató egyéni
vállalkozók, gazdálkodó szervezetek és társadalmi szervezetek tulajdonában lévı
gépjármővek rendszámára, melyeket fizetı vagy korlátozott várakozási övezetben
lakók használnak („céges autó”) a lakóhelyükön és ezt hitelt érdemlıen igazolni
tudják;
2. Azon magánszemélyek, akik fizetı vagy korlátozott várakozási övezet környezetében
laknak, de nincs a tulajdonukban gépjármő, a 2 db lakossági bérlet terhére kapjanak 1
db bármely egyenes ágú hozzátartozója tulajdonában lévı gépjármő rendszámára
lakóhelyi parkolási igazoló lapot. (Gyakran elıfordul ugyanis, hogy az idıs, magáról
már gondoskodni alig tudó személyeket a hozzátartozók ápolnak, vagy gyakrabban
látogatnak és így huzamosabb idıt töltenek el a parkolóban a gépjármőveikkel).
A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. javaslatain túl felmerült, hogy elıfordulhat olyan helyzet is,
amikor a magánszemély pl. kölcsönszerzıdés alapján használ gépjármővet, de nincs
bejegyezve üzembentartónak a forgalmi engedélyben.
B)
Az eredeti elképzelésekkel szemben kimaradt a korlátozott várakozási övezetbe sorolt
területek közül a Kecskés F. u. 2-6. számú épületek elıtti parkoló terület, ennek beépítését
javasoljuk a rendeletbe. Lemle Béláné képviselı asszony jelezte, hogy a Bajcsy Zs. utcai
lakók kérik, hogy a Hunyadi u. 4. – Bajcsy Zs. utca közti parkoló tömb is a korlátozott
várakozási övezetbe tartozzon.
C)
Az üzemeltetı, Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje részérıl javaslat érkezett a
Bezerédj tömbbelsıben létesített fizetı parkoló terület kihasználtságának növelése érdekében.
Az ügyvezetı javasolja, hogy a rendelet tegye lehetıvé az üzemeltetı számára, hogy
meghatározott ideig kedvezményes bérleteket árusíthasson erre a parkolóra. A rendelet
szövegébe ezt úgy javasoljuk beépíteni, hogy a városban újonnan létesített parkolók esetében
az üzemeltetı jogosult – a nyitástól számított hat hónapon belül – kedvezményes, 50 %-os
bérletek kiadására. Ezzel a jövıben kialakítandó parkolókra is alkalmazni lehet az „akciós”
bérletet.
Az elıterjesztésben szereplı javaslatokat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
elızetesen tárgyalta és az A) 1-2. pontban javasolt módosításokat, valamint a B) pontban
nevesített övezet kiterjesztéseket támogatta és a Közgyőlésnek elfogadásra javasolta. Emellett
a Bizottság indítványozza, hogy a jövıben átruházott hatáskörben dönthessen a parkolási
igazoló lapok kiadása kapcsán azokban az esetekben, amelyek a rendeletben nem szerepelnek.
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Ezzel elkerülhetıvé válik az, hogy minden egyes új, az eddigi gyakorlatban elı nem forduló
problémát a Közgyőlésnek kelljen tárgyalnia. A Bizottság a C) pontban szereplı javaslatot a
közgyőlés hetében tartandó ülésén tárgyalja.
D)
A rendelet-tervezet elızetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. § (1) – (2) bekezdése alapján:
a) Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet a településen élık számára bıvebb körben biztosítja a lakóhelyi parkolási
igazolólap megszerzésének lehetıségét. A lakosság jogkövetı magatartására várhatóan
pozitív hatással lesz.
b) Költségvetési hatása:
Számottevı költségvetési hatás nem mutatható ki
c) Környezeti, egészségi következményei: nincs
d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével az üzemeltetı
adminisztratív terhei kismértékben növekedhetnek.
e) Egyéb hatása: nincs
f) A rendelet megalkotásának szükségessége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterületi parkolók üzemeltetésérıl
szóló 31/2004. (V.4.) önkormányzati rendelete 2011. július 1-jén lépett hatályba. A hatályba
lépést követıen a lakosság részérıl érkeztek észrevételek elsısorban a korlátozott várakozási
övezetben történı parkolás kapcsán. A Közgyőlés az észrevételeket mérlegelve igazítja ki a
hatályos rendeletet.
g) A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: esetlegesen
lakossági elégedetlenség
h) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
-személyi: rendelkezésre áll
-szervezeti: rendelkezésre áll
-tárgyi: rendelkezésre áll
-pénzügyi: nincs
A tervezet a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnoknak véleményezésre megküldésre került.
A rendelet-tervezet 1. és 2. §-ában jól látható módon eltérı színnel jelöltük a
módosításokat.
Fentiekre tekintettel kérem a T. Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a
rendelet-tervezet elfogadására.
Szekszárd, 2011. szeptember 21.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (...)
önkormányzati rendelete a közterületi
parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)
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 31/2011. (V.4.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (12) bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
„(12) A KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, alább
körülhatárolt területeken legfeljebb 2 óra idıtartamig lehet várakozni munkanapokon 7.30 –
17.30 óra között:
1. Ybl M. u.;
2. Babits M. u.;
3. Flórián u. – Mérey u. sarka (tömbbelsı);
4. Szent László utca (körforgalomtól a Dózsa György u-i keresztezıdésig);
5. Táncsics utca (Táncsics közig terjedıen);
6. Kossuth Lajos utca egyirányú szakasza;
7. Rákóczi u. (Mátyás K. utcától a Szluha Gy. utcáig terjedı szakasz);
8. Mátyás király utca a Zrínyi utcai keresztezıdésig;
9. Petıfi – Csaba - Árpád utca (Szluha György utcáig);
10. Zrínyi utca (Mátyás király utca – Tinódi utca között);
11. Mészáros Lázár (Zrínyi utca – Wosinsky ltp-ig);
12. Kinizsi utca;
13. Mikes utca;
14. A Wesselényi utcának a fizetı övezetet követı szakasza;
15. Jókai utca (Tőzoltóság-kis Posta közti parkolók);
16. Vasvári Pál utca (Wesselényi utcától a Gróf Pál utcáig);
17. Gróf Pál utca (Vasvári Pál utca - Bence Ferenc utca között);
18. Wesselényi utca 3-13.;
19. Alkotmány utca – Béri B. Á. ltp. körüli parkolók;
20. Béri Balogh Ádám u. 23-37. elıtti parkolók,
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21. Rákóczi u. 84-92. elıtti parkolók,
22. Kecskés F. u. 2-6. számú épületek elıtti parkoló terület,
23. Hunyadi u. 4. számú épülettıl nyugatra található parkoló terület.”
2. §
Az R. 7. § (1) - (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„7. § (1) A gépjármővek magánszemély tulajdonosai, illetve a forgalmi engedélyben
bejegyzett üzembentartói, valamint azon magánszemélyek, akik a munkáltatójuk
tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévı személygépkocsit, három-, vagy többkerekő
motorkerékpárt, segéd-motorkerékpárt használnak, a gépjármővek rendszámára szóló, a
bejelentett lakóhelyükhöz legközelebb esı fizetı parkolóban ingyenes parkolást biztosító
„lakóhelyi parkolási igazolólapot” (a továbbiakban: igazolólap) kérhetnek az üzemeltetıtıl,
ha a forgalomtechnikai szabályozás miatt a bejelentett lakóhelyük elıtt nem tudnak parkolni,
illetve a bejelentett lakóhelyük közvetlen közelében csak fizetı várakozóhely van. Ez a
kedvezmény lakásonként legfeljebb 2 db jármőre vehetı igénybe. Azon magánszemélyek,
akik ezt a kedvezményt nem tudják igénybe venni, mert nincs a tulajdonukban, vagy
üzemeltetésükben gépjármő, bármely egyenes ágú hozzátartozója tulajdonában, vagy
üzemeltetésében lévı gépjármő rendszámára igényelhetnek lakásonként 1 db, a bejelentett
lakóhelyükhöz legközelebb esı fizetı parkolóban ingyenes parkolást biztosító „lakóhelyi
parkolást biztosító igazolólapot”. A kedvezmények az 1. melléklet szerinti kezelési költség
megfizetése esetén vehetık igénybe. A Széchenyi utcai és a Liszt Ferenc téri parkolóhelyekre
igazolólap nem adható ki.
(2) Az igazolólapot - a bejelentett lakóhely, a gépjármő tulajdonjoga, vagy a forgalmi
engedélybe bejegyzett üzembentartói joga, illetve a munkáltatói hozzájárulás, vagy az
egyenes ágú hozzátartozói kapcsolat kérelmezı általi igazolása után - tárgyév december 31–ig
szóló érvényességgel, az üzemeltetı adja ki. Ha az (1) bekezdés szerint ingyenes parkolásra
jogosult bejelentett lakóhelye vagy a gépjármő tulajdonjoga, a forgalmi engedélybe bejegyzett
üzembentartó személye megváltozik, vagy a magánszemély már nem jogosult a munkáltatója
tulajdonában lévı gépjármő használatára, az igazolólapot 8 napon belül az üzemeltetınek
vissza kell adni.”
3. §
Az R. 7. §-a a következı (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az (1) – (5) bekezdésben meghatározottaktól eltérı, a lakóhelyi parkolási
igazolólapokra vonatkozó kedvezményeket külön kérelemre, egyedi elbírálással a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság engedélyezi.”
4. §
Az R. 9. §. 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 01-tıl, illetve ha a vásárlás ezt követıen történik, akkor
a vásárlás napjától következı hó 05-ig), 15 napra, vagy 7 napra vonatkozik. A bérletet
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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. Az üzemeltetı jogosult az 1.
mellékletben szereplı díj 50%-a ellenében kedvezményes parkoló bérlet (akciós bérlet)
biztosítására újonnan létesített fizetı parkoló esetén, a parkoló megnyitásától számított 6
hónapon belül.”
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba és hatályba lépését követı 5. napon
hatályát veszti.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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