Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
52/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelete
Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és
használatának szabályairól szóló 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXCIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a (2) bekezdésében, és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében, a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester a
következőket rendeli el:
1. §
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szeged városban működő
fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.
(IX.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 2. § hetedik francia
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
"E rendelet alkalmazásában: .....
- 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 26. közötti időszakban lévő
napok, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről kiadott miniszteri
rendeletben meghatározott munkaszüneti napok;"
2. §
A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A figyelmeztető jelzést /sárga villogó fényt/ jogszerűen használók járművei a
külön jogszabályban meghatározott tevékenységük végzése során díjmentesen
várakozhatnak."
3. §
A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) A parkolóautomata segítségével indított start-stop parkolás a parkolás helyszínén
érvényes maximális parkolási időn belül bármely parkolóautomatán leállítható az
igazolószelvényen lévő leállító kód megadásával. Amennyiben erre nem kerül sor, a
parkolás helyszínén érvényes maximális parkolási időnek megfelelő díj fizetendő."

4. §
A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A parkolás befejezésekor a mobil díjfizetés a parkolóautomatákon feltüntetett
módon leállítható vagy a zöld zónában 4 óra hosszúságú maximális parkolási idő
elérésekor automatikusan leáll (start-stop rendszer); illetve a sárga zónában –
munkanapokon – 6 óra hosszúságú maximális parkolási idő elérésekor automatikusan
napijeggyé alakul."
5. §
(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A kijelölt várakozási övezetben történő várakozáshoz:
•

minden zónára vonatkozóan rendszámra szóló éves, féléves, negyedéves,
havi valamint felmutatóra szóló (rendszám nélküli) bérlet,

•

a sárga zónára vonatkozóan rendszámra szóló éves, féléves, negyedéves,
havi bérlet,

•

kedvezményes féléves, és éves lakossági, valamint éves bölcsődei, óvodai
és iskolai, és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával szerződést
kötött házi-, gyermek- és fogorvosok részére szóló éves bérlet vásárolható.

A bérletek árait, valamint a kezelési költséget az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Éves bérlet év közben legalább féléves időtartamra váltható, melynek ára –
kivéve a sárga zónára vonatkozó rendszámra szóló éves, a féléves, és az éves
kedvezményes lakossági, valamint az éves bölcsődei, óvodai és iskolai, és Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzatával szerződést kötött házi-, gyermek- és
fogorvosok részére szóló éves bérleteket – az egész éves bérlet árának hónapok
szerint elosztott arányos része. Sárga zónára vonatkozó rendszámra szóló éves
bérlet év közben legalább 9 hónap időtartamra váltható. A váltás hónapja a bérlet
ára szempontjából teljes hónapnak számít. A bérletek – a havi bérlet kivételével – a
váltást követő tárgyévben január 1. napjától, tárgyévben váltott bérletek esetében
a váltás időpontjától jogosítanak a parkolóhelyek használatára és a tárgyévet követő
év január 5. napján 24 óráig érvényesek. Bérletek váltása a tárgyévet megelőző év
december hónap 10. napjától lehetséges."
(3) A Rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(10) Az éves bérlet, valamint a féléves és a negyedéves bérlet – kivéve a
kedvezményes féléves-, és éves lakossági, az éves bölcsődei, óvodai és iskolai, a
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával szerződést kötött házi-, gyermekés fogorvosok részére szóló éves bérletek - visszaváltása során a bérlet tulajdonos
részére a bérlet árából az igénybe nem vett időtartamra járó részt úgy kell
visszatéríteni, hogy a bérlet árát csökkenteni kell az igénybe vett hónapok számának

(tört hónap is egész hónapnak számít) és a bérlet árának hónapok szerint elosztott
időarányos részének szorzatával."
6. §
(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az övezeten belül lakóhellyel rendelkező természetes személyek – mint jármű
üzemeltetők – a lakóhelyükhöz legközelebb eső két – általuk megnevezett – utca
parkolóhelyeinek igénybevételére lakóhelyenként összesen legfeljebb 2 db éves
kedvezményes lakossági bérletet vásárolhatnak. Kedvezményes lakossági bérlet
váltására jogosult személy 1 db személygépjárműre egész éves bérletet, vagy
féléves bérletet válthat. Kedvezményes lakossági bérlet váltására jogosult
személy a 2. személygépjárműre 75 %-os díjkedvezményben (éves kombinált
bérlet díja) részesül. Kedvezményes féléves lakossági bérletek tárgyév január
01-től június 30-ig, valamint július 01-től december 31-ig tartó időszakra
válthatók. A kedvezményes lakossági bérlet nem visszaváltható, időarányosan
sem."
7. §
(1) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Kedvezményes bérlet csak olyan gépjárműre váltható, amelynek üzembentartója
és tulajdonosa is természetes személy. Amennyiben a bölcsődék, óvodák és általános
iskolák előtt nincs vagy nem elegendő a kijelölt várakozóhely, az ügyfél kérelme
alapján a rendszer üzemeltető jogosult az oktatási intézmény közvetlen közelében
található közutak közül egy közútszakaszra érvényes kedvezményes parkoló bérletet
kiadni. A bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti várakozóhelyek
igénybevételére vonatkozó kedvezményes éves parkoló bérlet tárgyév szeptember
01. napjától azt követő év augusztus 31. napjáig érvényes. A bölcsődék, óvodák és
általános
iskolák
előtti
várakozóhelyek
igénybevételére
vonatkozó
kedvezményes parkolóbérlet nem visszaváltható, időarányosan sem."
(2) A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Kedvezményes parkolási bérlet váltására jogosultak az egészségügyi területi
ellátási kötelezettség biztosítására Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával
szerződést kötött házi-, gyermek- és fogorvosok 1 db személygépjárműre egész
éves bérletet válthatnak. A bérlet kizárólag a számlán feltüntetett és a rendszer
üzemeltető számítógépes rendszerében nyilvántartott útszakaszokra érvényes. A
kedvezményes házi-, gyermek- és fogorvosok részére szóló bérlet nem
visszaváltható, időarányosan sem."
(3) A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti kedvezményes bérleteket a rendszer üzemeltető
állítja ki. Ezen bérletek igénylésekor a kedvezmény igénybevételére jogosító
okmányt (intézmény látogatási igazolás, Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolás
az ellátási szerződés megkötéséről) be kell mutatni."

8. §
(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete
lép.
(2) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete
lép.
9. §
(1) Jelen rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdése 2021. január 01. napján hatályát veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Martonosi Éva sk.
jegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. november 30-án.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

52/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete
Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és
használatának szabályairól szóló
23/2016. (IX.27.) 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.
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, Huszár Mátyás rakpart, 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 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).

52/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete
Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és
használatának szabályairól szóló
23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet
5. számú melléklete
I.
2021. évi díjak és költségek
I.

Parkolójegyek

Ár (Ft)

I.1.

Sárga zóna egy órányi egységára

I.2.

Sárga zónában érvényes virtuális napijegy

I.3.

Zöld zóna egy órányi egységára

II.

Mobil telefonon megvásárolt parkolási jogosultság

II.1.

Sárga zóna egy órányi egységára

235

II.2.

Zöld zóna egy órányi egységára

515

III.

Bérletek:

235
1 410
515

Minden zónára vonatkozó
III.1. Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet

334 000

III.2. Éves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

280 000

III.3. Féléves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

150 000

III.4. Negyedéves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

80 000

III.5. Havi kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

30 000

Meghatározott parkolási zónára vonatkozó
III.6. Éves sárga parkolási zónára szóló

138 000

III.7. Féléves sárga parkolási zónára szóló

74 600

III.8. Negyedéves sárga parkolási zónára szóló

40 000

III.9. Havi sárga parkolási zónára szóló

15 200

Kedvezményes
III.10. Éves lakossági 1 db személygépjárműre

12 000

III.11. Éves lakossági 2. személygépjárműre

70 000

III.12. Féléves lakossági 1 db személygépjárműre

6 000

III.13. Féléves lakossági 2. személygépjárműre

35 000

III.14. Éves bölcsődei, óvodai és iskolai

12 000

III.15. Éves házi-, gyermek- és fogorvosok részére szóló
IV.

12 000

Kezelési költség:

IV.1. Bérlet csere
Kép- vagy videó felvétel bemutatás díja a rendelet 13. § (7)
IV.2.
bek. alapján
A díjak és a költségek az ÁFA-t tartalmazzák.

2100
1400

II.
2022. évi díjak és költségek
I.

Parkolójegyek

Ár (Ft)

I.1.

Sárga zóna egy órányi egységára

I.2.

Sárga zónában érvényes virtuális napijegy

I.3.

Zöld zóna egy órányi egységára

II.

Mobil telefonon megvásárolt parkolási jogosultság

II.1.

Sárga zóna egy órányi egységára

245

II.2.

Zöld zóna egy órányi egységára

535

III.

Bérletek:

245
1 465
535

Minden zónára vonatkozó
III.1. Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet

347 200

III.2. Éves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

290 500

III.3. Féléves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

156 900

III.4. Negyedéves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

83 500

III.5. Havi kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó)

31 400

Meghatározott parkolási zónára vonatkozó
III.6. Éves sárga parkolási zónára szóló

144 500

III.7. Féléves sárga parkolási zónára szóló

77 600

III.8. Negyedéves sárga parkolási zónára szóló

41 600

III.9. Havi sárga parkolási zónára szóló

15 800

Kedvezményes
III.10. Éves lakossági 1 db személygépjárműre

12 500

III.11. Éves lakossági 2. személygépjárműre

72 800

III.12. Féléves lakossági 1 db személygépjárműre

6 300

III.13. Féléves lakossági 2. személygépjárműre

36 400

III.14. Éves bölcsődei, óvodai és iskolai

12 500

III.15. Éves házi-, gyermek- és fogorvosok részére szóló

12 500

IV.
Kezelési költség:
IV.1. Bérlet csere
Kép- vagy videó felvétel bemutatás díja a rendelet 13. § (7)
IV.2.
bek. alapján
A díjak és a költségek az ÁFA-t tartalmazzák.

2 200
1 500

