Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2010. (II.15.) rendelete
fizető parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról
(egységes szerkezetben)
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 42.§ (11) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény. 8.§ (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
(1) Jelen rendelet hatálya Sátoraljaújhely város közigazgatási területén belül az önkormányzati tulajdonú
közutakon, továbbá közterületeken fizető parkolóként kijelölt várakozó helyekre terjed ki.
(2) Fizető parkoló csak szilárd burkolatú vagy salak, kőzúzalékkal terített por- és sármentes területen
jelölhető ki.
(3) Rendezvények alkalmával – a rendezvényhez kapcsolódóan – ideiglenes jelleggel létesített újabb
parkolók kijelölésére a Polgármester jogosult.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a megkülönböztető jelzést (fény és hang) adó készülékkel felszerelt gépjárművekre,
b) a közérdekből történő veszély- illetve hibaelhárításra használt gépjárművekre,
c) fizető parkoló rendszerrel érintett területen egészségügyi ellátást végző háziorvosokra és házi
gyermekorvosokra,
d) figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató és közműhiba-elhárítást végző járművekre.
Fizető parkoló helyek
2.§
(1) Az önkormányzat kezelésében lévő várakozóhelyek közül fizető várakozóhelyek kijelöléséről és
azok működtetésének feltételeiről és üzemeltetésének módjáról a Képviselő-testület határoz.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területek közül az 1. számú mellékletben megjelölt parkolóhelyeket a
gépjárművel közlekedők csak díjfizetés ellenében, a jelen rendeletben megállapított feltételekkel vehetik igénybe.
Parkolóhelyek működtetése, igénybevétele
3.§
(1)

A fizető várakozóhelyeken az üzemeltetési idő alatt várakozni csak díjfizetés ellenében lehet jelen
rendelet szabályai szerint. A fizető várakozóhelyeket a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsik és a 12 férőhelynél nagyobb befogadó képességű autóbuszok még díjfizetés ellenében
sem vehetik igénybe.

(2)

A fizető várakozóhelyeket jelölő tájékoztató táblán az alábbi információkat kell jól látható helyeken és érthető módon közölni:
- díjfizetés módját,
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(3)

díjfizetési kötelezettség időbeli hatályát,
várakozási díj összegét,
pótdíj összegét,
a nem őrzött várakozóhelyre való utalást,
üzemeltető nevét, címét, telefonszámát.
A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.
4.§*1

(1) Jelen rendelet 1. mellékletében kijelölt fizető parkolóhelyeken a fizetésköteles időszak hétfőtől
péntekig 09:00 órától 17:00 óráig tart. A fizetésköteles időszakon túli üzemeltetési időpontot a
kormány által munkanappá nyilvánított munkaszüneti napokra is kiterjedően kell kezelni.
(2) Az üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni.
(3) Szombat, vasárnap és ünnepnapokon a parkolás díjmentes.
5.§*2
(1) A fizető várakozóhelyeken parkolóőr által kiadott jegyen feltüntetett ideig lehet várakozni.
(2) A várakozás első 30 perces időtartama ingyenes, ezt követően a várakozó gépjármű üzemeltetőjének minden megkezdett félóránként 118 Ft+ ÁFA összeget kell parkolási díjként megfizetni.
(3) A várakozás első 30 perces ingyenes időtartamát egy naptári napon belül csak egyszer lehet igénybe
venni.
(4) Utólagos fizetés csak pótdíj ellenében lehetséges.
(5) Az alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása, vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása szabálysértési eljárást von maga után.
6.§
(1) A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel kell igazolni.
(2) A megváltott parkolójegy a rajta feltüntetett időtartamra érvényes.
(3) Az érvényes jegyet a gépjárműben az első szélvédő mögött, kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről a parkoló-őr megbizonyosodhasson.
7.§
(1) Pótdíjat kell fizetni a gépjármű üzemeltetőjének
- utólagos fizetés esetén (érvényes jegy hiányában) a parkolóhely igénybevételéért,
- az előre megfizetett várakozási idő leteltével a parkolóhely további megváltás nélküli igénybevételéért,
- ha az érvényes jegy a gépkocsiban jól látható módon nincsen kihelyezve, és azt ellenőrzéskor
nem pótolja.
(2) A szabálytalanul parkoló gépjármű szélvédőjén a parkoló-őr 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 tüntetni.
(4) Pótdíjat az ellenőrzés napján a helyszínen, későbbi fizetés esetén csekken, illetve munkanapokon a
Városellátó Szervezet (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) pénztárában, hétfőtől csütörtökig 8:00 –
15:30 óra között, pénteken 08:00 – 12:00 óra között lehet megfizetni.
(5) A pótdíj összege, ha azt a gépjármű üzemeltetője a felszólítást követően:
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a) a felszólítás napján – ha az péntek, akkor a következő hét első napján – befizeti, az egy órai parkolási díj ötszöröse,
b) 8 naptári napon belül befizeti, úgy az egy órai parkolási díj tízszerese,
c) 8 naptári napon belül túli befizetés esetén az egy órai parkolási díj negyvenszerese és annak a
felszólítást követő 8. naptári naptól számított törvényes kamata.
A fizető parkolóhelyek üzemeltetője
8.§*3
(1)

A rendelet hatálya alá tartozó fizető parkolórendszer üzemeltetője a Városellátó Szervezet.

(2)

A fizető parkolók üzemeltetője az üzemeltetés jogát harmadik személynek nem adhatja át.
Értelmező és záró rendelkezések
9.§

E rendelet alkalmazása szempontjából:
1.) A gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685.§-ában meghatározott kör, az egyéni vállalkozók kivételével.
2.) Megkülönböztetett jelzést adó készülék: gépjárműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú
(mobil) villogó kék fényjelzést adó készülék és sziréna vagy változó hanghatású hangjelzést adó készülék.
3.) Közérdekből történő veszély elhárítás: ami életet, a testi épséget, az egészséget, vagyoni javakat, az
emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, a kármentés, a közbiztonság, a nemzetbiztonság és belső rendvédelem valamint közüzemi, közterületi létesítmények kárelhárítása.
10.§*4
Hk.
11.§
(1) Jelen rendelet 2010. február 15. napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az önkormányzat hivatalos lapjában, internetes honlapján közzé kell tenni.
Fedorné dr. Fráter Zsófia sk.
Címzetes főjegyző

Szamosvölgyi Péter sk.
Polgármester

Megjegyés:
*1 Az R. 4.§.(1) bekezdését módosította a 20/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. június 1től
*2Az R. 5.§.(2) bekezdését módosította a 25/2010.(V.27.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2010. június 1.
napjától, új 5.§-al módosította a 20/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. június 1-től. A §-t
módosította a 22/2012.(VI.22.) rendelet. A §. hatályos 2012. június 25. napjától.
*3 Az R. 8. § (1) bekezdését módosította a 19/2011.(IX.14.) rendelet.
*4 Az R. 10.§.(1) bekezdését módosította a 32/2010.(IX.09.) rendelet, a §-t hatályon kívül helyezte a
13/2012.(III.23.) önkormányzati rendelet.
Lezárva: 2012. július 25.

4

Hiteles!
Bakos Tóth Ildikó
Szervezési referens

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
fizető parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról
8/2010. (II.15.) rendelete
1. melléklete

Kijelölt fizető parkolóhelyek jegyzéke
1. Széchenyi tér 5-13. közötti szakaszon kialakított 18 db parkolóhely

