
 

M Á S O L A T 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete 
a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 48. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek 
igénybevételének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 
  
 

1. §1 
Fogalom meghatározások 

 
(1) Jelen rendeletben használt fogalmak és értelmezésük: 
      a) bérlet: előre megváltott meghatározott időre és helyre szóló parkolási jogot tanúsító 

dokumentum, 
b) ellenőrző hatóság: Váci Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet, a fizető 

parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését, valamint a 
pótdíjak kiszabását, megfizetésének ellenőrzését végző szervezet, 

c) fizető várakozóhely: amelyet a közúti közlekedésről szóló KRESZ 17. § (1) bekezdés e.) 
pont 113. ábra szerint: "Várakozóhely" jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, a díjfizetési 
kötelezettségre utaló kiegészítő táblával jelöltek meg, 

d) jármű: hatósági jelzéssel ellátott személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz (12 személyig), 
tehergépkocsi (3,5 to össztömegig), 

e) lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él, életvitelszerűen otthonául 
használ, 

f) megállás: járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges 
ideig, illetőleg – ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történő 
egy helyben tartózkodás, 

g) mélygarázs: Vác 3208/A hrsz-ú ingatlanon lévő alépítmény, 
h) mélygarázs övezet: 3. számú melléklet 1. pontjában meghatározott övezet, 
i) parkolási övezet: 3. számú melléklet 2. pontjában meghatározott övezet, 
j) parkolójegy: díjfizetés ellenében parkoló-automatából váltott szelvény, 
k) tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elhagyásának 

szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik, 
l)  üzembentartó: a jármű 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentartója, 
m) üzemeltető: Váci Városfejlesztő Kft. (100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 

társaság), 
n)  várakozás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás; 
o) várakozóhely: amelyet a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes 

rendelet (továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdés e.) pont 110. ábra szerint: 
"Várakozóhely" jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre utaló 
kiegészítő táblával jelöltek meg, 

p) vonalkódos jegy: mélygarázsban történő parkolás esetén használt parkolójegy. 
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2. § 
Területi hatály 

 
(1) A rendelet hatálya Vác város közigazgatási területén belül az önkormányzati tulajdonú 

közutakon, továbbá közterületeken kijelölt fizető várakozóhelyekre, valamint a 
mélygarázsban létesített parkolóhelyekre terjed ki. 

 
(2) A fizető parkolók felsorolását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
3. § 

Tárgyi hatály 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed az 1. §-ban megnevezett valamennyi járműre. 
 

4. § 
Személyi hatály 

 
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt várakozóhelyet igénybe vevő 

jármű üzembentartójára. 
 

5. § 
A fizető várakozóhelyek igénybevételének szabályai 

 
(1) A fizető várakozóhelyeken az üzemeltetési idő alatt várakozni csak díjfizetés ellenében lehet. 

A fizető várakozóhelyek parkolójeggyel, bérlettel, vonalkódos jeggyel vagy mobiltelefonos 
díjfizetéssel vehetők igénybe. A fizető várakozóhelyeket a 3,5 tonnánál nagyobb önsúlyú 
tehergépkocsik és a 12 férőhelynél nagyobb befogadó képességű autóbuszok még díjfizetés 
ellenében sem vehetik igénybe. 

 
(2) A fizető várakozóhelyeket jelölő tájékoztató táblán/automatán az alábbi információkat kell jól 

látható helyeken és érthető módon, lehetőség szerint rajzjelekkel is közölni: 
 a) díjfizetés módját, 
 b) díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát, 
 c) várakozási díj összegét járműfajtánként, 
 d) a pótdíj összegét, 
 e)  a nem őrzött várakozóhelyre való utalást, 
 f) az üzemeltető nevét, címét és telefonszámát. 
 
(3) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki. 
 
(4) Nem mentesít a díjfizetési kötelezettség alól, ha a használó a várakozás időtartama alatt a 

járműben tartózkodik. 
 
 

6. § 
A fizető parkolók üzemeltetése 

 
(1) A fizető várakozóhelyeket Vác Város Önkormányzata tartja fenn, üzemeltetésüket a Váci 

Városfejlesztő Kft. útján látja el. 
 
(2) A fizető várakozóhelyeket Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelöli ki. 
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7. § 
Általános üzemeltetési idők 

 
(1) Az 1-es és 2-es díjzónához tartozó fizető várakozóhelyek üzemeltetési ideje: 
 - hétfőtől - péntekig  800 - 1800 óráig 
 - szombaton   800 - 1200 óráig 
 - vasárnap és ünnepnapokon díjmentes. 
 
(2) Üzemeltetési időn kívül az 1-es és 2-es díjzónához tartozó fizető várakozóhelyeken nem kell 

várakozási díjat fizetni. 
 
(3) Az 1-es és 2-es díjzónához tartozó fizető várakozóhelyeken jegykiadó automata által kiadott 

jegyen feltüntetett ideig, minimum 15 percre váltott jeggyel lehet várakozni. Az első 15 perc 
10 Ft összeg befizetésével vehető igénybe.  

 
(4)2 Az 1-es díjzónában megváltott jegy, bérlet az érvényességi időn belül a 2-es díjzónában is 

felhasználható. A 2-es díjzónában megváltott jegy, bérlet csak a 2-es díjzónában érvényes. 
 

8. § 
Várakozási díjak, pótdíjak 

 
(1) A fizető várakozóhely használatáért fizetendő várakozási díj mértékét Vác Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg. 
 
(2) A várakozási díjat és pótdíjat e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(3) Vác Város Polgármestere: 
  a) eseti jelleggel a rendező szerv kérésére a városközpontot érintő rendezvények esetén, 

b) vis maior esetén,  
c) közérdekre tekintettel, 
d) egyedi kérelmek alapján  
díjmentességet, valamint kedvezményt biztosíthat. 

 
 

9. § 
Parkolóhelyek működtetése, igénybevétele 

 
(1) A várakozási díj a parkoló-automatával működtetett parkolóhelyeken a várakozás 

megkezdésekor fizetendő. A megváltott jegy a rajta feltüntetett időtartamra érvényes. 
 
(2) A várakozási díj fizetése parkoló-automatán feltűntetett telefonszámokra mobiltelefonnal 

történő szöveges üzenet küldésével is történhet, azzal, hogy ha a mobiltelefonon keresztül 
történő várakozási díj fizetése a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nem lehetséges, az 
igénybevevő a parkolási jegy megváltása céljából köteles az 5. § (1) bekezdésében írt egyéb 
fizetési módok valamelyikét igénybe venni. 

 
(3) A bérletet a Váci Városfejlesztő Kft. 2600 Vác, Zrínyi utca 9. szám alatt található irodájában 

lehet megvásárolni és a kedvezményes bérletek kiállítása is ott történik. 
 
(4) Az érvényes jegyet a járműben az első szélvédő mögött a műszerfalon kell elhelyezni, úgy 

hogy érvényességéről az ellenőr meg tudjon bizonyosodni. A mobiltelefonos díjfizetés esetén 
a várakozási díj megfizetését a parkoló ellenőr elektronikus úton ellenőrzi. 
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10. §3 
A mélygarázs működésére vonatkozó rendelkezések 

 
(1) A mélygarázs 0-24 óráig, folyamatosan üzemel. 
 
(2) A mélygarázsban az üzemeltető zárt rendszerű ki- és beléptető rendszert működtet.  
 
(3) Az üzemeltető köteles elhelyezni a mélygarázs bejárata előtt 

a) a szabad férőhelyek számát,  
b) a magasságkorlátozást, 
c) a minimum óradíjtételt tartalmazó információs eszközt. 

 
(4) Az üzemeltető köteles elhelyezni a mélygarázsban: 

a) az üzemeltető nevét, címét,  
b) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,  
c) a várakozási díj és pótdíj összegét járműfajtánként,  
d) a várakozási díj megfizetésének módját,  
e) a mélygarázs használatának rendjét,  
f) a közlekedési rendnek megfelelő kötelező haladási és elsőbbségadási szabályokra 

figyelmeztető táblát.  
 
(5) A mélygarázs parkolóhelyeit igénybe lehet venni:  

a) a helyszínen váltott vonalkódos jeggyel,  
b) nappali bérlettel 06.00-18.00 óráig,  
c) éjszakai bérlettel 18.00-6.00 óráig,  
d) egész napos bérlettel 0.00-24.00 óráig,  
e) kombinált bérlettel (mely a térfelszínen és a mélygarázsban történő parkolásra is jogosít) 

0.00-24.00 óráig. 
 

 (6) A bérletek harminc napos és éves időtartamra válthatók a 2. sz. mellékletben meghatározott 
díjak szerint. 

 
(7) A mélygarázsra váltott éves bérlet a váltást követő naptól, a tárgyévet követő év január 31. 

napjáig érvényes. Az üzemeltető az éves bérletet a tárgyévet megelőző év december 1. 
napjától, a harminc napos bérletet a 30 napos időszak első napját megelőzően bármikor 
kiadhatja. A bérletet a Váci Városfejlesztő Kft. 2600 Vác, Zrínyi utca 9. szám alatt található 
irodájában lehet megvásárolni. 

 
(8) A harminc napos bérlet a megváltás időpontjától érvényes az azt követő 30. napig a 

bérlettípusnak megfelelő üzemidőben. Hosszabb időszakra is váltható a díj többszörösének 
megfizetésével. 

 
(9) A mélygarázsban lévő parkolóhely nem vehető igénybe sem a 2 m magasságot, sem a 5,5 m 

hosszúságot meghaladó járművel, továbbá nem használható pótkocsi és utánfutó, valamint 
motorkerékpár, segédmotoros kerékpár elhelyezésére. 

 
(10) A mélygarázs nem vehető igénybe a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem 

rendelkező, továbbá a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett járművek 
elhelyezésére.  

 
(11) A mélygarázsban nem vehető igénybe a felszíni parkolóhelyekre megállapított díjfizetési 

mentesség és kedvezmény.  
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(12) Ha a mélygarázst igénybevevő a be- és kilépéshez átvett parkolójegyet elveszti, úgy pótdíj 
helyszínen történő megfizetését követően hagyhatja el a mélygarázst. Amennyiben az 
igénybevétel időtartama az egy naptári napot meghaladja, és az igénybevevő a parkolójegyet 
elveszti, akkor kilépéskor az igénybevétel megkezdésétől eltelt minden naptári nap után 
köteles pótdíjat megfizetni.  

 
(13) A mélygarázs teljes területén a KRESZ szabályai a mérvadóak. 
 
 

11. § 
Díjmentességek, kedvezmények, engedélyek 

 
(1) A fizető parkolóban díjmentesen várakozhatnak:  

a) megkülönböztető fény- és hangjelzéssel, valamint figyelmeztető fényjelzéssel jogszerűen 
felszerelt járművek, 

b) Vác Város Önkormányzatának Gazdasági Hivatala által üzemeltetett, de a Váci 
Polgármesteri Hivatal által használt gépjárművek,  

c)  diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműve, 
d) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 

Korm. rendelet alapján parkolási engedéllyel rendelkező, vagy az őt szállító személy 
járműve, a számukra kijelölt várakozóhelyeken, illetve ezek elfoglaltsága esetén bármely 
várakozóhelyen, ha a várakozóhely igénybevétele során a részükre a külön jogszabály 
alapján kiadott parkolási engedélyre utaló jelzés jól látható helyen elhelyezésre került. A 
mozgáskorlátozottak számára kijelölt várakozó helyeket táblával, vagy burkolati jellel jelezni 
kell. 

e)  kommunális célra használt jármű a munkavégzés idejére, 
f)  az út- vagy közmű építésére, fenntartására, tisztítására szolgáló jármű, e tevékenység végzése 

során, 
g) a Vác város területén működő Önkéntes Tűzoltó Egyesület tulajdonában, vagy 

üzemeltetésében lévő jármű, 
h) természetes személy, gazdálkodó szervezet tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő 

környezetkímélő gépkocsi, amennyiben világoszöld alapszínű forgalmi rendszámmal 
rendelkezik, valamint a hybrid hajtású járművek. 

 
(2) A fizető parkolóban kedvezményesen várakozhatnak az állami vagy önkormányzati 

fenntartásban lévő köznevelési intézmények, államigazgatási szervek által meghatározott 
járművek az adott parkoló kapacitás 10 %-ának az erejéig.  

 
(3) Kedvezményes várakozás engedélyének kiadásáról kérelem esetén a polgármester dönt. 
 
(4) Indokolt esetben a polgármester a (2) bekezdésben megjelölt intézmények előzetes kérelme 

alapján további engedélyeket is kiadhat. 
 
(5)4 A mélygarázs övezetében lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek a 

mélygarázsban, a parkolási övezeten belül lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező 
magánszemélyek a lakóhelyükhöz, tartózkodási helyükhöz legközelebb eső fizető parkolóban 
kedvezményes bérlettel parkolhatnak a 2 számú melléklet 1. pont c) alpontjában 
meghatározott árak szerint abban az esetben, ha az ingatlanon belül vagy egyéb parkolási 
lehetőséggel nem rendelkeznek. 

 
(6) 5 
 
(7) Kedvezményes bérlet lakásonként legfeljebb 2 személygépkocsira váltható. 
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(8)6 A kedvezményes bérlet kiadásának feltétele a lakcímkártya, a jármű forgalmi engedélye, 

valamint a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó gépjárműadó befizetésének igazolása, 
melyre vonatkozó információt a Váci Városfejlesztő Kft. a jegyzőtől szerzi be elektronikus 
úton. 

 
(9) A bérleten fel kell tüntetni a gépjármű rendszámát, az igényelhető parkoló megjelölését, 

valamint az érvényesség időtartamát. 
 
(10) A bérletet évente legkésőbb január 31. napjáig meg kell újítani. 
 
(11)7  
 
(12) Eljárási díj megfizetése mellett a kiadott engedély cseréjére kerülhet sor: 
      a) a forgalmi rendszám megváltozása esetén, 
      b) az engedély megrongálódása esetén, 
      c) ha az engedély tulajdonosa hatóságilag igazolja az engedély eltulajdonítását. 
 
(13)8 Azon kedvezményes bérlet vásárlására jogosult személyek, akik 2018. január 1. és 2018. 
február 23. között - a vásárlás időpontjában megállapított árú - kedvezményes éves vagy 
kedvezményes havi bérletet vásároltak, jogosultak az általuk vásárolt kedvezményes éves bérlet 
vagy kedvezményes havi bérlet ára és a 2018. február 23. napját követően megállapított 
kedvezményes éves vagy kedvezményes havi bérlet ára közötti különbözet visszatérítésére. A 
visszatérítésről a 2018. február 23. előtt vásárolt kedvezményes éves vagy kedvezményes havi 
bérlet bemutatása és számviteli rendezése alapján a Váci Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság intézkedik. 
 
 

12. § 
Ellenőrzés, szankcionálás, pótdíj fizetés 

 
(1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételének és a parkolási díj megfizetésének 

ellenőrzése, övezet területén várakozó gépjárműre vonatkozó bérlet érvényességének, annak 
gépjárművön történt elhelyezésének ellenőrzése, valamint jogosulatlan használat esetén a 
pótdíj kiszabása, valamint az ezzel kapcsolatos igények érvényesítése a Váci Polgármesteri 
Hivatal Közterület-felügyelet, mint ellenőrző hatóság feladata. 

 
(2) A jogosulatlan használatért egy órai várakozási díjat, valamint a rendelet 2. sz. mellékletében 

meghatározott pótdíjat kell fizetni.  
 
(3) Jogosulatlan használatnak minősül: 

a) érvényes jegy nélkül igénybevett várakozóhely használat; (a parkolójegy érvényességének 
kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő), 

b) előre kifizetett várakozási idő egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, 
egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perccel való túllépése, 

c) ha az érvényes jegy nincs jól látható módon elhelyezve, 
d) a mozgáskorlátozott igazolványt nem, vagy ellenőrizhetetlenül helyezték el,  
e) a bérletet nem, vagy nem megfelelően helyezték el,  
f) amennyiben egy gépjármű egy parkolóhely helyett két parkolóhelyet foglal el, de csak egy 

parkolójegyet fizettek ki. 
 

(4) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást a járművön, jól látható helyen, 
megfelelően rögzítve kell az ellenőrző hatóságnak elhelyeznie. 
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(5) A fizetési felszólításon a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a jármű rendszámát, 

valamint a pótdíj megfizetésére vonatkozó összes tudnivalót fel kell tüntetni. 
 
(6) A pótdíjat az ellenőrző hatóság által meghatározott módon kell megfizetni. 
 
(7) Újabb pótdíj szabható ki, ha ugyanazzal a gépjárművel ugyanazon a napon másik 

parkolóhelyet jogosulatlanul vesznek igénybe.  
 
(8) A pótdíjfizetésre kötelezett a pótdíj megfizetése alól abban az esetben mentesülhet, ha a 

pótdíjfizetéssel érintett parkolóhelyre és időtartamra érvényes eredeti parkolójegyét az 
üzemeltetőnek a parkolójegy megváltásától számított 15 napon belül a Váci Polgármesteri 
Hivatalban ellenőrző hatóság részére bemutatja. 15 nap elteltével az ellenőrző hatóság a 
gépjármű üzembentartója felé az igényérvényesítéssel kapcsolatos követeléseit érvényesíti.  

 
 
 
 
 

13. § 
Jogorvoslat 

 
(1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben szabályozottak alapján 

lehet a jogorvoslattal élni  
 

14. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben rögzített módon a jegyző gondoskodik. 
 
 
       Fördős Attila sk.     Deákné dr. Szarka Anita sk.  
                polgármester                             jegyző                     

 
 

A másolat hiteles. 
A rendelet kihirdetése 2017. december 15-én megtörtént. 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
Jegyző 
 
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján 
(legutóbb 2018. február 23-án) megtörtént. 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző 
 
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján 
(legutóbb 2018. április 27.-én) megtörtént. 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

 
 
 
Vác Város Önkormányzat a 40/2013.(VI.21.) sz. rendeletével a parkolás szabályozásáról és a 
várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 13/2001.(IV.23.) sz. rendeletét hatályon kívül 
helyezte. 
 
Az azóta eltelt időszakban Vác Város Önkormányzatának tulajdonába került a Piac utcai 
mélygarázs, mely 2018. január 1-jétől történő üzemelésével nagy mértékben javítani fogja a 
járművekkel közlekedők parkolási helyzetét.  
 
Más városokhoz hasonlóan a parkolás várakozási díj megfizetésével vehető igénybe. A várakozási 
díj bevezetésével várhatóan csökken a területen hosszú távú parkolást keresők száma, így az ott 
lakók, az ügyeiket intézők, valamint a várost városnézés szempontjából felkeresők könnyebben 
juthatnak várakozóhelyekhez és a megnövekedett forgalomterhelés várhatóan csökken. A parkoló 
zónákban meghatározott eltérő díjtételek pedig alkalmasak a mélygarázs kihasználtságának 
növekedésére, valamint a belváros túlzsúfoltságának csökkentésére. 
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1.számú melléklet a 32/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez9 
 

Táblával kijelölt fizető parkolóhelyek Vác városában: 
 
1-es zóna 
- Görgey utca a Posta park és a Báthori utca között, 
- Posta park mindkét oldala a Csányi krt. és a Görgey utca között, 
- Zichy Hippolyt utca a Görgey utca és Báthori utca között, 
- Köztársaság út a Petróczy u., Rév köz között, 
- Szentháromság tér teljes egészében, 
- Piarista utca teljes hosszában, 
- Tornyos Pál utca teljes hosszában, 
- Kossuth utca teljes hosszában, 
- Kossuth tér, 
- Althann Frigyes utca a Cházár utcától a Dr. Csányi L. krt-ig, 
- Eötvös utca a Tornyos utca és Althann utca között, 
- Káptalan u. Konstantin tértől a Kossuth térig, 
 
2-es zóna 
- Társadalombiztosítási székház melletti parkoló, 
- Erzsébet utca a buszpályaudvar és a Szent János utca között, 
- Zrínyi utca a buszpályaudvar és a Szent János utca között, 
- Konstantin tér, 
- Galcsek u. 8. és a Szilassy utca között kiépített parkoló, 
- Jókai u., teljes hosszában, 
- Madách u., teljes hosszában, 
- Szent János u. Zrínyi u. és a Dr. Csányi L. krt. között, 
-Köztársaság út a Szent János utcától az Althann Frigyes utcáig,  
 
Mélygarázs (Vác 3208/A. hrsz.) 
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2. számú melléklet a 32/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez10 
 

1. Parkolási díjtételek: (ÁFA-val együtt értendők) 
 

a) parkolójegy 
 1-es díjzóna 2-es díjzóna Mélygarázs 

Jármű típusa 1 óra 1 órára 1 óra 
Személygépkocsi 400,- Ft 300,- Ft 200,- Ft 
Autóbusz (12 személyig, 2 db azonos 
tartalmú jegy nyomtatásával) 

2*400,- Ft 2*300,- Ft - 

Tehergépkocsi (3,5 to össztömegig, 2 
db azonos tartalmú jegy 
nyomtatásával) 

2*400,- Ft 2*300,- Ft - 

 
Ingyenes használatot biztosító engedély 
előállítási vagy érvényesítési költsége 

3.000,- Ft  

Eljárási díj 1.000,- Ft 
 

b) bérlet (személygépkocsinként) 
Harminc napos vagy éves bérlet váltható az 1. számú mellékletben meghatározott 
összes várakozóhelyre 

Térfelszínre vonatkozó 
 1-es díjzóna  2-es díjzóna  
 Havi Éves Havi Éves 

Magánszemély  13.600,- Ft 136.000,- Ft 8.800,- Ft 88.000,- Ft 
Gazdasági társaság 27.200,- Ft 272.000,- Ft 17.600,- Ft 176.000,- Ft 

 
 Mélygarázsra vonatkozó 
  Harminc 

napos 
Éves 

Magánszemély  Nappali bérlet 8.800,- Ft 88.000,- Ft 
 Éjszaka bérlet 4.400,- Ft 44.000,- Ft 
 Egész napos bérlet 13.200,- Ft 132.000,- Ft 
 Kombinált bérlet 15.000,- Ft 150.000,- Ft 
    
Gazdasági társaság Nappali bérlet 17.600,- Ft 176.000,- Ft 
 Éjszaka bérlet 8.800,- Ft 88.000,- Ft 
 Egész napos bérlet 26.400,- Ft 264.000,- Ft 
 Kombinált bérlet 30.000,- Ft 300.000,- Ft 

 
c) Kedvezményes bérlet 

mélygarázs és parkolási övezetre vonatkozó 
 1. jármű  2. jármű 
 Havi Éves Havi Éves 

Magánszemély  3.000,- Ft 12.000,- Ft 3.000,- Ft 30.000,- Ft 
 

 
2.  A pótdíj összege a 1988. évi I. törvény 15/C §. (2) bekezdés szerint kerül kiszabásra. 

 
3. A parkolás első 15 perce 10,- Ft - azaz tíz forint - összeg befizetésével vehető igénybe 

a térfelszínen a Rendelet 7.§ (3) bekezdése alapján.” 
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3. számú melléklet a 32/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez11 
 
1. Mélygarázsban kedvezményes bérlet vásárlására jogosultak 
 
Közterület neve Házszám 
Március 15. tér  

19-29 Köztársaság út (Főtértől – Dombay utcáig) 
24-36 
1-23 Széchenyi utca (Főtértől – Dr. Csányi László 

körútig 2-24 
1-25 Görgey Artúr utca (Széchenyi utcától – Posta 

parkkal bezárólag) 2-6 
1-15 Káptalan utca (Főtértől – Piarista utcáig) 
2-20 

 
2.  Térfelszínen kedvezményes bérlet vásárlására jogosultak 
 
Közterület neve Házszám 
Eötvös utca (Széchenyi utcától – Cházár 
András utcáig) 

2-4 

7-15 Galcsek utca 
19-21 

 
                                              
1 Módosította az 5/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 
2 Módosította az 5/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 
3 Módosította az 5/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 
4 Módosította az 5/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 
5 Törölte az 5/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 
6 Módosította az 5/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 
7 Törölte az 5/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 
8 Beiktatta a 13/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelet 
9 Módosította az 5/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 
10 Módosította az 5/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 
11 Beiktatta az 5/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 


