
        2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet 

és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz.,  

a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.)  sz. , a 47/2008. (XII. 15.), a 
13/2009. (VI. 26.)  sz., a 19/2009. (IX. 11.) sz.,  a 4/2010. (II. 8.)  a 21/2010. (VII. 23.) sz., 

az 5/2011.(II.4.) sz. a 3/2012.(II.8.) valamint 7/2012.(III.8.) számú önkormányzati 
rendeletekkel  

egységes szerkezetbe foglalt szövege  
1a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről  

és a várakozási díjról 

 

 
2Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(a továbbiakban: Ötv.)16. § (1) bekezdése és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
15/A. § (1), (4) és (8) bekezdésben, valamint a 15/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Gödöllő város közigazgatási területén a várakozási területek kijelölését, a várakozásra 
vonatkozó szabályokat és a parkolási díjakat az Ötv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

(1) A rendelet célja, a belváros tehermentesítése, a parkolni szándékozók részére 
megfelelő parkolóhelyek biztosítása és a városközpont elérhetőségének javítása. 

(2) 3A rendelet hatálya a város közigazgatási területén belül, az 1. számú mellékletben 
meghatározott várakozási területekbe sorolt közutakra, és a közterületen lévő 
taxiállomások kivételével a  közterületeken lévő kijelölt várakozó- és rakodóhelyekre 
terjed ki, rendelkezéseit alkalmazni kell az üzemeltető rendelkezése alatt álló, közútról 
megközelíthető, közterületi parkolóként használt ingatlanokra, parkolóhelyekre az 
üzemeltetés időtartama alatt. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművek, 

b) a figyelmeztető (sárga villogó) jelzést használó kommunális járművek, 

c) a segédmotoros kerékpárok, 

d) a kerékpárok, 

e) a külön engedéllyel rendelkező mozgáskorlátozottak gépjárműveinek 
várakozására és parkolására. 

 

 
                                                           
1 Módosította a rendelet címét: 5/2011.(II.4.) önk.rendelet. Hatályos: 2011. március 1-jétől. 
2 Módosította:5/2011.(II.4.) számú önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 1-jétől.  
3 Módosította: 4/2010. (II. 8.) számú önkormányzati rendelet Hatályos: 2010. február 15-től 
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2. § 

E rendelet alkalmazásában: 

a) 4Várakozási terület: 

E rendeletben a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló 
közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb 
közterületeken kijelölt olyan várakozási övezet, és várakozási övezeten kívül 
eső olyan várakozó hely (a továbbiakban együtt: várakozási terület), amelynek 
a három vagy annál több kerekű járművel történő, várakozási célú 
használatáért várakozási díjat kell fizetni (a továbbiakban: díjfizetési 
kötelezettség. 

 

b) Intézmény: 

A várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező 
közfeladatot ellátó jogi személy. 

c) 5 

 

d) 6Gépjármű-használó: 

Aki a személyét foglalkoztató vállalat tulajdonában álló gépjárművet 
jogszerűen munkavégzés céljából veszi igénybe. 

e) 7Gépjármű üzemeltető: 

Aki az általa használt és birtokolt gépjármű forgalmi engedélyében, 
jogszabálynak megfelelően, üzemeltetőként van feltüntetve. 

f.) 8Várakozási idő: Várakozási területeken, munkanapokon 8–18 óra, szombaton       
8–12 óra között. Ez alól kivételt képez a jelen rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott 4. és 8. számú várakozási területként megjelölt Királyi Kastély 
előtti és a Kastélykápolna melletti közterület. A Királyi Kastély előtti 4. számú 
várakozási területen a várakozási idő munkanapokon és munkaszüneti napokon 
is 9–18 óra, míg a Kastélykápolna melletti 8. számú várakozási területen a 
várakozási idő munkanapokon és szombaton 9–18 óra, míg vasárnap 12–18 
óra. Kivétel továbbá a Polgármesteri Hivatal parkolója, amely fizető-
parkolóként kizárólag szombaton 8-12 óra között várakozási terület. 

9g) Bérlet: 

Az üzemeltető által a bérleti díj befizetésének feltételével gépjármű 
rendszámára szólóan vagy szervezet nevére kiállított dokumentum, amely a 
bérlet tulajdonosát feljogosítja, hogy az e rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott várokozási területeken a bérletben meghatározott időtartam alatt 
korlátlanul várakozzon. 

                                                           
4 Módosította: 5/2011.(II.4.) önk.rendelet. Hatályos: 2011. március 1-jétől. (5/2011.(II.4.) 10.§-a szerint a 
rendeletben a „várakozási övezet” és „várakozóhely” szövegrész helyébe „várakozási terület” szöveg lép.) 
5 Hatályon kívül helyezte: 7/2012.(III.8.) önk.rendelet. Hatálytalan: 2012. május 1-jétől. 
6 Módosította: 5/2011.(II.4.) önk.rendelet. Hatályos: 2011. március1-jétől. 
7 Módosította: 5/2011.(II.4.) önk.rendelet. Hatályos: 2011. március 1-jétől. 
8 Módosította: 5/2011.(II.4.) önk.rendelet. Hatályos: 2011. március1-jétől. 
9 Módosította: 7/2012.(III.8.) önk.rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén 
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h.)10        Parkoló üzemeltetője: 

Az Ötv. 9.§ (5) bekezdésében meghatározott szolgáltató. 

i.)11 Ingyenes várakozási engedély: 

Gödöllő város területén a jogszabályban meghatározott ingyenes parkolásra 
szóló jogosultságot igazoló dokumentum (a továbbiakban engedély), melyben 
fel kell tüntetni, hogy mely várakozási övezetben használható ingyenes 
parkolásra szóló jogosultság igazolására. 

 

II. FEJEZET 

VÁRAKOZÁSI TERÜLETEK12 

3. § 

 

(1) A fizető- várakozási területek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(2) A várakozási területekre vonatkozó tájékoztató táblák elhelyezése – a jogszabályoknak 
megfelelően – a közút kezelőjének megbízása alapján az üzemeltető feladata. 

(3) A fizető- várakozási területeket jelölő kiegészítő tájékoztató táblákon fel kell tüntetni: 

a) az üzemeltető nevét és címét, 

b) a fizető várakozási időszakot, 

c) a várakozási díj összegét, 

d) az esetleges pótdíj összegét, 

e) a díj és pótdíj megfizetésének módját. 

 

4. § 

(1) A várakozási területek egész területén csak és kizárólag a jelen rendeletben 
meghatározott díj megfizetése ellenében szabad várakozni a meghatározott 
időkeretben. 

(2) Ingyenes várakozási engedéllyel rendelkezők az engedélyben meghatározott övezetben 
időtartam korlátozás nélkül várakozhatnak. 

 
135. § 

(1) Időbeli korlátozás nélküli ingyenes parkolásra szóló jogosultsággal rendelkezik a 3. és 
a 11. sz. várakozási területen az a természetes személy akinek állandó lakóhelye a 
várakozási területen belül, valamint az azt határoló útvonalon van, egy darab, a 
tulajdonában vagy üzemeltetésében vagy használatában álló gépjárműre. 

 

                                                           
10 Módosította: 21/2010. (VII. 23.) sz. önk. rendelet Hatályos: 2010. július 23-tól  
11 Módosította: 7/2012.(III.8.) önk.rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén 
12 Módosította a fejezet címét: 7/2012.(III.8.) sz. önk.rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén 
13 Módosította: 7/2012.(III.8.) sz. önk.rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén. 
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(2) Az a természetes személy, aki az (1) bekezdés szerint parkolásra szóló jogosultsággal 
rendelkezik a 3. számú várakozási területen, időbeli korlátozás nélkül jogosult a 3 .és a 
11. számú várakozási területek bármelyikében az ingyenes parkolásra, mely 
jogosultságot az engedélyen fel kell tüntetni.  

(3) Az a természetes személy, aki az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint ingyenes 
parkolásra szóló jogosultsággal rendelkezik, az e jogosultságát igazoló dokumentumot 
(a továbbiakban engedélyt) az üzemeltetőtől igényelheti. 

(4) Kérelemre a közfeladatot ellátó intézmények dolgozói részére, az intézményvezető 
javaslata alapján - a 6. sz. várakozási terület megjelölésével – az ingyenes parkolásra 
szóló jogosultságot Gödöllő város Polgármestere állapítja meg, mérlegelve annak 
szükségességét. 

(5) A (4) bekezdésben foglaltak szerint ingyenes parkolásra szóló jogosultsággal 
rendelkező személyek részére az engedélyt a polgármester határozata alapján az 
üzemeltető adja ki. 

(6) Az engedély a kiadásának évét követő év március 31-ig érvényes.  

(7) Az engedély igénylésekor az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerinti jogosultak 
kötelesek igazolni az üzemeltetőnél a személyi azonosságukat, lakcímüket továbbá az 
(1) bekezdésben meghatározott egy darab gépjármű vonatkozásában a tulajdonjogot 
vagy üzembentartói minőséget vagy a használatra szóló jogosultságot. 

(8) Az engedélynek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) a gépkocsi forgalmi rendszámát, 

b) az engedély érvényességének idejét, 

c) a várakozási terület(ek) megjelölését. 

(9) Az engedély kiadásáért az üzemeltető ellenértéket, térítést nem kérhet. 
146. § 

(1) Érvénytelen az engedély 
a) amelyet nem az arra jogosult használ, 

b) amely hamis vagy meghamisították, 

c) amelyet megtévesztéssel szereztek, 

d) amelynél a jogosultság megszűnt, 

         e) amellyel bármely más módon visszaéltek. 

(2)   Az érvénytelen engedélyt az üzemeltetőnek be kell vonni. 

(3)  A megrongálódott várakozási engedélyt – annak leadásával egyidejűleg – az üzemeltető a 
jogosult kérésére kicseréli. 

(4)  Az elveszett várakozási engedélyt a jogosult kérésére az üzemeltető pótolja. 

(5) Az engedély cseréjéért és pótlásáért a 2. számú melléklet szerinti költségtérítést kell 
fizetni a jogosultnak. 

 

 

                                                           
14 Módosította: 7/2012.(III.8.) sz. önk.rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén. 
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III. FEJEZET 

A VÁRAKOZÁSI DÍJAKRÓL 

7. § 

 

(1) A fizető- várakozási terület igénybevételi díja, Gödöllő város közigazgatási területén 
elhelyezkedő valamennyi várakozási területen a 2. sz. mellékletben meghatározott 
alapdíj. Az alapdíj tartalmazza az általános forgalmi adót. 

(2) Gödöllő város várakozási területeit igénybe vevő személyek igény szerint jogosultak 
az alábbi típusú bérletek megváltására: 

a) Heti bérlet: 

Hét egymást követő naptári napon belül felhasználható bérlet, ára az alapdíj 
30-szorosa. 

b) Havi bérlet: 

Harminc egymást követő naptári napon belül felhasználható bérlet, ára az 
alapdíj 50-szerese. 

c) Éves bérlet: 

Egy naptári év egymást követő naptári napjain felhasználható bérlet, ára az 
alapdíj 500-szorosa. 

d)15 Egy naptári év egymást követő naptári napjain felhasználható a 3. és a 11. 
számú várakozási területen az üzemeltető által a lakcímkártyán feltüntetett 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek részére kiadható 
kedvezményes bérlet. 

 

(3) A várakozási díj a várakozás megkezdésekor fizetendő. 

 

(4)16  A várakozási díj megfizetését az igénybe vevő a parkolójegy-automata által kiadott 
jeggyel, vagy a megváltott bérlettel tanúsíthatja, kivéve a mobil parkoló rendszer 
használatával történő szolgáltatásvásárlást. 

(5) A parkolási jegyet, a bérletet illetve várakozási engedélyt a várakozónak a 
gépjárműben a műszerfalon, kívülről jól látható helyen kell elhelyezni. 

 
178. § 

Várakozási területen csak az adott övezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó 
automatánál váltott érvényes parkolójeggyel, adott övezetre érvényes bérlettel vagy 
engedéllyel, továbbá a mobilparkoló rendszer használatával történt szolgáltatás 
vásárlás alapján szabad várakozni. 

 

 

                                                           
15 Kiegészítette: 7/2012.(III.8.) sz. önk.rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén. 
16Módosította: 7/2012.(III.8.) önk.rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén. 
17 Módosította: 7/2012. (III.8) önk. rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén.  
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9. § 

A várakozási terület területén várakozási díj megfizetése nélkül várakozhat: 
 

a)18 Korlátlan ideig:  

- a megkülönböztető fény- és hangjelző készüléket jogszerűen használó 
gépjármű, az érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező 
mozgáskorlátozott, 

- 19 

 

b)20 Szolgálatának ellátása idejére, de legfeljebb négy óra időtartamig: 

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet 41. § (9) bekezdés és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 14/A § (2) 
bekezdése alapján Gödöllő város jegyzője által kiadott várakozási 
engedéllyel rendelkező személy. Az engedélyen fel kell tüntetni a gépkocsi 
forgalmi rendszámát, típusát és színét. 

 
2110. § 

(1) Ha a várakozási díjat a várakozás megkezdésekor nem fizették ki, vagy a várakozási 
díjat a várakozás megkezdésekor kifizették ugyan, azonban a kifizetett díj alapján 
jogosult várakozási időt túllépték, jelen rendeletben meghatározott díjat és pótdíjat 
utólag kell megfizetnie a várakozó gépjármű üzembentartójának. 

(2) Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül 
várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés 
esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 
perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell 
fizetni. 

(3) A díjkülönbözeten felül fizetendő pótdíj összege. A pótdíj összege a pótdíj 
kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül 
díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon 
túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. A díjak pótdíjjal emelt 
mértékét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 

(4) A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb 
jól látható helyen kell elhelyezni.  

(5) A díjkülönbözetet és a kiszabott pótdíjat az érintett személyek az üzembentartó által 
működtetett parkoló automatákban, a félfogadási irodában és postai úton egyenlíthetik 
ki a meghatározott határidőn belül. E bekezdés alkalmazása során befizetésnek 
minősül a fizetési művelet elindítása is.  

                                                           
18 Módosította: 5/2011.(II.4.) önk.rendelet. Hatályos: 2011. március 1-jétől. 
19 Hatályon kívül helyezte: 7/2012.(III.8.)önk.rendelet. Hatálytalan: 2012. május 1-jétől. 
14 Módosította: 4/2010. (II. 8.) számú önkormányzati rendelet Hatályos: 2010. február 15-től 
21 Módosította: 21/2010. (VII. 23.) sz. önk. rendelet Hatályos: 2010. július 23-tól  
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(6) Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, a szolgáltató díj- és pótdíjfizetési 
felszólítást küld a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától 
számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a jármű üzembentartója részére postai 
küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon. 

(7) Az előző bekezdés szerinti 60 napos jogvesztő határidő nem alkalmazható abban az 
esetben, ha a gépjármű üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett 
változásokat a gépjárműnyilvántartás központi szervéhez - az erre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések megszegésével - elmulasztotta bejelenteni és ezért a fizetési 
felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére került megküldésre. 

(8) A várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a szolgáltató 
követelését bírósági úton érvényesítheti. 

IV. FEJEZET22 

ELLENŐRZÉS, ADATKEZELÉS 

11. § 

A várakozási területen az üzemeltető által arra feljogosított személy jogosult: 

a)  a várakozási terület területén várakozó gépjármű ingyenes várakozási 
engedélyének érvényességét, és ezen engedély gépjárműben történő 
elhelyezését, 

b)  az engedélyben rögzítettek szerinti várakozást, 

c)  a parkoló jegy és a bérlet érvényességét ellenőrizni. 
2311/A.§ 

(1) Az üzemeltető a rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése szerinti ingyenes parkolási 
jogosultsággal és engedéllyel  rendelkező személyek esetében a jogosultak nevét, 
születési idejét, lakcímét, a gépjármű rendszámát, használaton alapuló igény esetén 
a nem természetes személy gépjármű tulajdonos vagy üzemben tartó megnevezését 
és székhelyének, telephelyének címét; a rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti 
ingyenes parkolási jogosultsággal és engedéllyel rendelkező személyek esetében a 
jogosult nevét, a gépjármű rendszámát továbbá a közfeladatot ellátó intézmény 
megnevezését, székhelyének, telephelyének címét kezelheti. 

(2) Az adatok kezelésének célja az ingyenes parkolásra jogosultak nyilvántartása, a 
jogosultság ellenőrzése céljából. 

(3) Az adatokat az engedély érvényességének lejártáig vagy az engedély bevonásáig lehet 
kezelni. 

(4) Az adatkezelés időtartama alatt az adatokat az üzemeltetőnek az engedélyek 
kiadásával és a parkolási jogosultság ellenőrzésével megbízott dolgozói ismerhetik 
meg, a (2) bekezdésben meghatározott feladatuk ellátása céljából. 

 

V. FEJEZET24 

 

                                                           
22 A fejezet címét kiegészítette: 7/2012.(III.8.). Hatályba lép: 2012. május 1-jén. 
23 Beiktatta: 7/2012.(III.8.) önk.rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén. 
24 Hatályon kívül helyezte: 7/2012.(III.8.) sz. önk.rendelet. Hatálytalan: 2012. május 1-jétől. 
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VI. FEJEZET 

HATÁLYBALÉPÉS 

13. § 

(1) E rendelet 2004. március 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a parkolási díjakról szóló 
1991. évi 19. (IX. 18.) számú önkormányzati rendelet. 

Jogharmonizációs záradék 
 

14. §25 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.  
 

Gödöllő, 2004. január 29. 

 
Dr. Gémesi György sk.      Dr. Nánási Éva sk. 
    polgármester           jegyző 
 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. március 19-én. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Kiegészítette: 19/2009. (IX. 11.) sz. önk. rendelet Hatályos: 2009. szeptember 11-től  
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261. sz. melléklet a 2/2004 (II. 2.) sz. önkormányzati rendelethez 

 

VÁRAKOZÁSI TERÜLETEK 

 

 

1. számú várakozási terület: a Petőfi Sándor utcai közterület 108 db kijelölt parkolóhellyel, a 
Gábor Áron utca és üzletház melletti közterület 21 db kijelölt parkolóhellyel, a Polgármesteri 
Hivatal parkolója, hétköznap kivételével 46 db kijelölt parkolóhellyel. 

2. számú várakozási terület: a Kossuth Lajos utcának a Dózsa György út - Petőfi tér közötti 
szakasza 23 db kijelölt parkolóhellyel. 

3. számú várakozási terület: a Mária oszlop, hrsz. 413/13, melletti és mögötti közterület 40 
db kijelölt parkolóhellyel, a Szent István tér 118 db kijelölt parkolóhellyel,  

4. számú várakozási terület: a Királyi Kastély előtti közterület 62 db kijelölt parkolóhellyel, 

5. számú várakozási terület: a II. sz. Rendelőintézet előtti és mögötti közterület 17 db kijelölt 
parkolóhellyel, 

6. számú várakozási terület: a Művészetek Háza előtti és melletti közterület 80 db kijelölt 
parkolóhellyel, 

7. számú várakozási terület: a posta melletti terület 21 db kijelölt parkolóhellyel, 

8. számú várakozási terület: a Kastélykápolna melletti parkoló, 40 db kijelölt parkolóhellyel   
a helyszínrajzi elrendezés szerint, 

9. számú várakozási terület: a Tűztorony ház és a városi könyvtár épülete alatt lévő 
mélyparkoló összesen 46 db parkolóhelye, a helyszínrajz szerint, 

10. számú várakozási terület: az Erzsébet szálloda épülete alatt lévő mélyparkoló összesen  
26 db parkolóhelye, a helyszínrajz szerint, 

11. számú várakozási terület: az Erkel Ferenc és Szent Imre Általános Iskolák előtti 
közterület, valamint az Erzsébet krt. 7-14 sz. mögötti közterület 53 db kijelölt parkolóhellyel, 
az Erzsébet krt. 1-28 sz. által határolt terület a Magyar Kázmér közt, Mihály Dénes közt, 
Nagy Sándor közt is beleértve, valamint a Kossuth L. u. 51-53. sz. mögötti közterület 167 db 
kijelölt parkolóhellyel, a Kossuth Lajos utcának Dózsa György út – Táncsics Mihály út 
közötti szakasza, valamint a Remsey Jenő krt., az Ambrus Zoltán köz, a Szt. Imre utcának 
Kossuth Lajos utca – Városmajor utca közötti szakaszán lévő közterület, valamint a Kossuth 
Lajos utca 62-68. sz. mögötti közterület 331 db kijelölt parkolóhellyel, 

12. számú várakozási terület: a Kossuth Lajos utcai üzletsor és a 417/36 és 450 hrsz.-ú 
ingatlanok mögötti közterület 38 db kijelölt parkolóhellyel, 

13. számú várakozási terület: A Királyi váróval szemben elhelyezkedő 5395/4 hrsz-ú ingatlan 
54 db kijelölt parkolóhellyel. 

 Összesen:   hétköznap 1245, szombaton 1291 kijelölt parkolóhely 

                                                           
26 Módosította. 7/2012.(III.8.) önk.rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén. 
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272. sz. melléklet a 2/2004. (II. 2.) sz. önkormányzati rendelethez 

  

Díjtételek 

 

 

Várakozási díjak: 
 
 Alapdíj:                                                                                        250 Ft/óra 
             
            Alapdíj a 9. és 10. számú várakozási területen                      200 Ft/óra 
 
 A 6, 12, 13. számú várakozási területen 1 óra 30 perc díja       10 Ft 
 
 
 
Költségtérítések: 

           Várakozási engedély pótlása                               3 000 Ft/db 

           Várakozási engedély cseréje       3 000 Ft/db 

  

 

 

Parkoló bérletek ára: 

 Heti parkoló bérlet         7.500 Ft 

 Havi parkoló bérlet                  12.500 Ft 

 Éves parkoló bérlet                125.000 Ft 

 

Kedvezményes bérlet ára a 3. és a 11. sz. várakozási területen: 12 500 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Módosította: 7/2012.(III.8.) önk.rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén. 
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283. sz. melléklet a 2/2004. (II. 2.) sz. önkormányzati rendelethez 

 

A DÍJAK PÓTDÍJJAL EMELT MÉRTÉKE 
 
 

 
Az 1-2-3-5-6-7-11-12-13 számú parkolási zónában: 
  
 a 15 napon belül fizetendő várakozási díj+pótdíj (H-P)        3.250 Ft 
 
 szombati várakozási díj+pótdíj összege:            1.750 Ft 
 
 15 napon túl fizetendő várakozási díj+pótdíj:         10.250 Ft 
 
A 4. számú parkolási zónában: 
  
 a 15 napon belül fizetendő várakozási díj+pótdíj (H-V):          3.000 Ft 
 
 15 napon túl fizetendő várakozási díj+pótdíj:      10.250 Ft 
 
A 8. számú parkolási zónában: 
  
 a 15 napon belül fizetendő várakozási díj+pótdíj (H-Szo.)        3.000 Ft 
 
 vasárnapi várakozási díj+pótdíj összege:         2.250 Ft 
 
 15 napon túl fizetendő várakozási díj+pótdíj:      10.250 Ft 

 

                                                           
28 Módosította: 7/2012.(III.8.) sz. önk.rendelet. Hatályba lép: 2012. május 1-jén. 


