Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete
a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának
szabályairól szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 48.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló
23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § „parkolási zóna” és a
„munkaszüneti napok” fogalom meghatározásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (E rendelet alkalmazásában:)
–

parkolási zóna: a várakozási övezeten belüli, eltérő díjfizetési kötelezettség alá eső, a
várakozás feltételeit tartalmazó tájékoztató táblákkal megjelölt terület. Az egyes parkolási
zónák megjelölését 2017. június 5-ig az 1. sz., 2017. június 6-tól a 2. sz. melléklet
tartalmazza;

–

munkaszüneti napok: heti pihenőnapok (szombat, vasárnap), továbbá január 1., március 15.,
nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1.,
továbbá december 24. és 31. közötti időszakban lévő napok, valamint a munkaszüneti napok
körüli munkarendről kiadott miniszteri rendeletben meghatározott munkaszüneti napok;”
2. §

A Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A kijelölt várakozási övezeten belül eltérő díjfizetési kötelezettség alá eső parkolási zónák
találhatók. A 2017. június 5. napjáig érvényes (zöld, sárga, kék) zónákat az 1. sz. melléklet, a 2017.
június 6. napjától érvényes (zöld, sárga) zónákat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A kijelölt várakozási övezetben munkanapokon 800 és 1800 óra között, továbbá a Mars téren, a
Boross József, a Pulcz, a Csemegi, a Pozsonyi Ignác és a Cserzy Mihály utcákban munkanapokon
800 és 1800 óra között és szombaton 800 és 1200 óra között
a) előre megvásárolt – a 3. sz. melléklet szerint nyomtatott és érvényesített – parkoló
szelvénnyel (továbbiakban: parkolószelvény),
b) parkolóautomatából megvásárolt jeggyel (továbbiakban: parkolójegy),
c) érvényes parkolási bérlettel (továbbiakban: bérlet),
d) mobiltelefonon megvásárolt parkolási jogosultsággal,
e) valamint a mozgásában korlátozott személy részére kiadott „Parkolási Igazolvány”-nyal

szabad várakozni. Munkaszüneti napokon a várakozási övezeten belüli parkolók igénybevétele – a
szombati napra vonatkozó fenti kivételtől eltekintve – díjmentes.”
3. §
A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A mobiltelefonos parkolási jogosultság vásárlása során a várakozási övezetben elhelyezett
tájékoztató táblán feltüntetett útmutató szerint kell eljárni. A mobiltelefonon történő parkolási
jogosultság árait 2017. június 5-ig a 4. sz. melléklet, 2017. június 6-tól az 5. sz. melléklet
tartalmazza.”
4. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A kijelölt várakozási övezetben történő várakozáshoz éves, havi, illetve a különböző
zónákra, a teljes övezetre érvényes (kombinált), felmutatóra szóló, vagy lakossági bérlet
vásárolható. A bérletek árait, valamint a kezelési költséget 2017. június 5-ig a 4. sz. melléklet, 2017.
június 6-tól az 5. sz. melléklet tartalmazza.”
5. §
A Rendelet 15. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a
következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„15. § (3) Jelen rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja, 5. §-a, 6. § (4) bekezdése, 13. § (1) bekezdés c)
pontja, valamint a 2. sz. és 5. sz. melléklete 2017. június 6. napján lép hatályba.
(3a) Jelen rendelet 14. § (4) bekezdése 2018. június 30. napján lép hatályba.
(4) Jelen rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja, 4. §-a, 6. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja
és az f) pont „(nem, vagy nem megfelelően érvényesített) szelvénnyel” szövegrésze, a 13. § (2)
bekezdése, valamint az 1. sz., 3. sz. és 4. sz. melléklete 2017. június 6. napján hatályát veszti.”
6. §
A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (3) A parkolóhelyek igénybevételére kereskedelmi forgalomba kerülő „napi”, „egész”,
„felező”, illetve „negyed” megjelölésű előre vásárolható parkolószelvények 2017. június 06-tól nem
hozhatók forgalomba, illetve parkoló használati díj fizetésére nem használhatók fel. A megvásárolt
parkolószelvények 2017. december 31. napjáig kezelési költség felszámítása nélkül névértéken
válthatóak vissza a Szegedi Közlekedési Kft. Parkolási Ágazata 6720 Szeged, Deák Ferenc utca 31.
sz. alatt található Integrált Ügyfélszolgálati Irodájában.”

7. §
(1) A rendelet 1. és 2. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú mellékletei lépnek.
(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 31-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Közlönyében

14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
I. zöld zóna
Mars tér déli oldali közútszakasz „ZÖLD ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi
jelzőtáblával megjelölt területe, valamint a Felső Tisza-Part, Huszár Mátyás rakpart, Tisza Lajos
körút, Korányi fasor, Markovits Iván utca, Vitéz utca, Petőfi Sándor sugárút, Földváry utca, Dáni
utca, Kálvária sugárút, Bolyai János utca, Attila utca, Bartók tér (déli oldala, nyugati oldala), Török
utca, Kossuth Lajos sugárút, Szilágyi utca, Lechner tér (keleti oldala), Imre utca, Szent István tér
(nyugati oldala, északi oldala), Sóhordó utca, József Attila sugárút, Glattfelder Gyula tér (északi
oldala), Kálmány Lajos utca, Zárda utca, Glattfelder Gyula tér (keleti oldal), által körbehatárolt és
„ZÖLD ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe,
kivéve Gutenberg utca és Semmelweis utca (Tisza Lajos körút és Markovits Iván utca közötti
szakasza).
A zöld zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer zöld zóna részét képezik,
kivéve az Imre utca és a Huszár Mátyás rakpart.

II. sárga zóna
Korányi fasor, Állomás utca, Oldal utca, Bánomkert sor, Semmelweis utca, Liliom utca,
Boldogasszony sugárút, Batthyány utca, Petőfi Sándor sugárút, Gyertyámos utca, Jósika utca, Attila
utca, Mars tér (keleti oldal), Párizsi körút, Kossuth Lajos sugárút, Vadász utca, Lechner tér (nyugati
oldal, északi oldal), Bercsényi utca, Lengyel utca, Szent Miklós utca, Háló utca, Bárka utca, Római
körúti szervizút (Bárka utca és Maros utca között), Maros utca, Római körút, Felső Tisza-part,
Glattfelder Gyula tér (keleti oldala), Zárda utca, Kálmány Lajos utca, Glattfelder Gyula tér (északi
oldala), József Attila sugárút, Sóhordó utca, Szent István tér (északi oldala, nyugati oldala), Imre
utca, Lechner tér (keleti oldala), Szilágyi utca, Kossuth Lajos sugárút, Török utca, Bartók tér
(nyugati oldala, déli oldala), Attila utca, Bolyai János utca, Kálvária sugárút, Dáni utca, Földváry
utca, Petőfi Sándor sugárút, Vitéz utca, Markovits Iván utca, által körbehatárolt, továbbá a Londoni
körút, Bakay Nándor utca, Pozsonyi Ignác utca, Kossuth Lajos sugárút, Párizsi körút, Mars tér
(keleti oldal) által körbehatárolt és „SÁRGA ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi
jelzőtáblával megjelölt területe, kivéve a Semmelweis utca (Markovits Iván utca és Bánomkert sor
közötti szakasza), és a Mars tér (déli oldala).
A sárga zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer sárga zóna részét képezik,
kivéve az Oldal utca, Bánomkert sor, Petőfi Sándor sugárút (Batthyány utca és Nemes Takács utca
közötti szakasza), Mars tér (keleti oldal), Zárda utca, Kálmány Lajos utca, Glattfelder Gyula tér
(északi, keleti oldala), József Attila sugárút, Sóhordó utca, Szent István tér (északi oldala, nyugati
oldala), Szilágyi utca, Kossuth Lajos sugárút (Vadász utca és Szilágyi utca közötti szakasza), Török
utca, Bartók tér (nyugati oldala, déli oldala), Attila utca (Jósika utca és Bolyai János utca közötti
szakasza), Bolyai János utca, Kálvária sugárút (Bolyai János utca és Dáni utca közötti szakasza),
Dáni utca, Földváry utca, Petőfi Sándor sugárút (Földváry utca és Vitéz utca közötti szakasza),
Vitéz utca, Markovits Iván utca, Semmelweis utca (Liliom utca és Bánomkert sor közötti szakasza),
Bakay Nándor utca, Kossuth Lajos sugárút (Pozsonyi Ignác utca és Párizsi körút közötti szakasza),
valamint a Pozsonyi Ignác utca.

III. kék zóna
Oldal utca, Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút, Attila utca, Jósika utca, Gyertyámos utca,
Petőfi Sándor sugárút, Batthyány utca, Boldogasszony sugárút, Liliom utca, Semmelweis utca,
Bánomkert sor által körbehatárolt, továbbá a Párizsi körút, Berlini körút, Brüsszeli körút, Római
körút, Maros utca, Római körúti szervizút (Maros utca és Bárka utca között), Bárka utca, Háló utca,
Szent Miklós utca, Lengyel utca, Bercsényi utca, Lechner tér (északi oldal, nyugati oldal), Vadász
utca, Kossuth Lajos sugárút által körbehatárolt, valamint a Pozsonyi Ignác utca „KÉK ZÓNA
VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe, kivéve a
Bánomkert sor és Semmelweis utca (Liliom utca és Bánomkert sor közötti szakasza).
A kék zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer kék zóna részét képezik,
kivéve az Oldal utca, Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút, Párizsi körút, Berlini körút,
Brüsszeli körút, Római körút, Római körúti szervizút (Bárka utca és Háló utca között), Bárka utca,
Háló utca, Szent Miklós utca, Lengyel utca, Bercsényi utca, Lechner tér (északi oldal, nyugati
oldal), Vadász utca, Kossuth Lajos sugárút, Attila utca, Jósika utca, Gyertyámos utca, Petőfi Sándor
sugárút (Nemes Takács utca és Gyertyámos utca közötti szakasza), Batthyány utca, Boldogasszony
sugárút (Batthyány utca és Liliom utca közötti szakasza), és a Liliom utca.

14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

I. zöld zóna
Mars tér déli oldali közútszakasz „ZÖLD ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi
jelzőtáblával megjelölt területe, valamint a Felső Tisza-Part, Huszár Mátyás rakpart, Tisza Lajos
körút, Korányi fasor, Markovits Iván utca, Vitéz utca, Petőfi Sándor sugárút, Földváry utca, Dáni
utca, Kálvária sugárút, Bolyai János utca, Attila utca, Bartók tér (déli oldala, nyugati oldala), Török
utca, Kossuth Lajos sugárút, Szilágyi utca, Lechner tér (keleti oldala), Imre utca, Szent István tér
(nyugati oldala, északi oldala), Sóhordó utca, József Attila sugárút, Glattfelder Gyula tér (északi
oldala), Kálmány Lajos utca, Zárda utca, Glattfelder Gyula tér (keleti oldala), által körbehatárolt és
„ZÖLD ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi jelzőtáblával megjelölt területe,
kivéve Gutenberg utca és Semmelweis utca (Tisza Lajos körút és Markovits Iván utca közötti
szakasza).
A zöld zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer zöld zóna részét képezik,
kivéve az Imre utca és a Huszár Mátyás rakpart.
II. sárga zóna
Korányi fasor, Állomás utca, Oldal utca, Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút, Mars tér
(keleti oldal), Párizsi körút, Berlini körút, Brüsszeli körút, Római körút, Felső Tisza-part,
Glattfelder Gyula tér (keleti oldala), Zárda utca, Kálmány Lajos utca, Glattfelder Gyula tér (északi
oldala), József Attila sugárút, Sóhordó utca, Szent István tér (északi oldala, nyugati oldala), Imre
utca, Lechner tér (keleti oldala), Szilágyi utca, Kossuth Lajos sugárút, Török utca, Bartók tér
(nyugati oldala, déli oldala), Attila utca, Bolyai János utca, Kálvária sugárút, Dáni utca, Földváry
utca, Petőfi Sándor sugárút, Vitéz utca, Markovits Iván utca, által körbehatárolt, továbbá a Londoni
körút, Bakay Nándor utca, Pozsonyi Ignác utca, Kossuth Lajos sugárút, Párizsi körút, Mars tér
(keleti oldal) által körbehatárolt és „SÁRGA ZÓNA VÁRAKOZÁSI ÖVEZET HATÁRA” forgalmi
jelzőtáblával megjelölt területe, kivéve Bánomkert sor és Semmelweis utca (Markovits Iván utca és
Bánomkert sor közötti szakasza), valamint a Mars tér (déli oldala).
A sárga zóna határát képező utcák területe is a fizetőparkolási rendszer sárga zóna részét képezik,
kivéve az Oldal utca, Bécsi körút, Moszkvai körút, Londoni körút, Mars tér (keleti oldal), Párizsi
körút, Berlini körút, Brüsszeli körút, Római körút, Zárda utca, Kálmány Lajos utca, Glattfelder
Gyula tér (északi, keleti oldala), József Attila sugárút, Sóhordó utca, Szent István tér (északi oldala,
nyugati oldala), Szilágyi utca, Kossuth Lajos sugárút (Vadász utca és Szilágyi utca közötti
szakasza), Török utca, Bartók tér (nyugati oldala, déli oldala), Attila utca (Jósika utca és Bolyai
János utca közötti szakasza), Bolyai János utca, Kálvária sugárút (Bolyai János utca és Dáni utca
közötti szakasza), Dáni utca, Földváry utca, Vitéz utca, Markovits Iván utca, Bakay Nándor utca,
Kossuth Lajos sugárút (Pozsonyi Ignác utca és Párizsi körút közötti szakasza), valamint a Pozsonyi
Ignác utca.

