Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről
Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.
15.§ (3) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16.§ (1)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Sárvár város parkolási rendjéről az alábbi
rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet területi hatálya Sárvár város közigazgatási területén az 1. számú melléklet
parkolóhelyeire terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi járműre és tulajdonosára
(üzembentartójára), aki a fizető parkolási rendszert igénybe veszi, az 1.§ (3)
bekezdésében foglaltak kivételével.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a megkülönböztető jelzést adó készülékkel felszerelt járművekre,
b) a közérdekből történő veszély-, illetve hibaelhárításra,
c) az érintett területen az egészségügyi ellátást végző háziorvosokra és házi
gyermekorvosokra, továbbá tűzoltókra és rendőrökre munkavégzésük során,
d) A mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003.
(XII.11.) Korm. rendelet alapján parkolási engedéllyel rendelkező, vagy az őt
szállító személy járművére, amennyiben mozgáskorlátozott igazolványát a 8.§
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyezi el.

I. Cím
A korlátozott várakozási övezetre vonatkozó szabályok
A korlátozott várakozási övezetben történő várakozás időtartama, díjtétele
2.§
A korlátozott várakozási övezetben a kihelyezett jelző és kiegészítő táblán feltüntetett
időtartamig – 1 óra – ingyenesen engedélyezett a várakozás.

Parkolóhelyek működtetése, igénybevétele a korlátozott várakozási övezetben
3.§
(1) A korlátozott várakozási övezetben csak a gépkocsi szélvédője mögé elhelyezett
tárcsával (órával) lehet várakozni.

(2) A parkolás megkezdésével egyidejűleg az órát a parkolás megkezdésének időpontjára
kell állítani. A beállított órát a jármű első szélvédője mögött a műszerfalon kívülről jól
látható és ellenőrizhető módon kell elhelyezni. Azonos helyen a várakozási idő nem
hosszabbítható meg.
(3) A korlátozott várakozási övezetben munkanapokon 8-17 óra közötti időben, szombaton
8-13 óra közötti időben korlátozott a parkolás.
(4) Fenti időn kívül a munkaszüneti napokon a parkolás nincs korlátozva.
Parkolóhelyek működtetésének ellenőrzése
4.§1

A parkolóhelyek üzemeltetője
5.§.
(1) A rendelet hatálya alá tartozó korlátozott várakozási rendszer üzemeltetője: Sárvár város
Polgármesteri Hivatala (Sárvár, Várkerület 2-3.)
(2)
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II. Cím
A várakozási övezetre vonatkozó szabályok
A fizető parkolóhelyeken történő várakozás időtartama is díjtételei
6.§
Várakozási övezetek a többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet, a közúti
közlekedés szabályairól szóló rendelet (továbbiakban:KRESZ) 17. §-a (1) bekezdésének e/2
pontjában meghatározott módon kijelölt olyan körülhatárolt területek, amelyek díjfizetés
ellenében parkoló automatából váltott szelvénnyel vehetők igénybe és meghatározott
időtartamig használhatók.

Parkolóhelyek működtetése, igénybevétele
7.§
(1) 3A díj ellenében igénybe vehető várakozóhely elfoglalása az igénybe vevő mint bérlő, és a
parkoló üzemeltetője a Sárvár város Önkormányzata (továbbiakban:mint üzemeltető),
mint bérbeadó között ráutaló magatartással területbérleti szerződést hoz létre, melynek
részletes feltételeit az üzemeltető köteles az igénybe vevő által jól látható helyen a fizető
automatánál elhelyezni.
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hatályon kívül helyezte a 18/2012. /V.29./ ö.r. 1.§ n) pontja, hatályos 2012. június 1.-től
A (2) bekezdést hatályon kívül helyezte a 25/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelet 6.§-a
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Az (1) bekezdést módosította a 25/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelet 2.§-a
2

(2) A várakozási díj a parkoló-automatával működtetett várakozóhelyeken a várakozás
megkezdésekor- minimum félórás időtartam alapul vételével - fizetendő. A várakozási
díjat az automatán megjelölt pénzérmékkel lehet kifizetni. A megváltott jegy a rajta
feltüntetett helyre és időtartamra érvényes.
(3) A díj ellenében a parkolójegyes várakozóhelyen kapott illetve beszerzett várakozásra
jogosító jegyet a várakozás időtartama alatt a gépjárműben kívülről jól látható helyen kell
a műszerfalon elhelyezni oly módon, hogy az adatok ellenőrizhetők legyenek.
(4) A mozgáskorlátozottaknak kijelölt helyeken a hatályos jogszabályok szerint csak
mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező, vagy az őt szállító személy járműve
várakozhat. Az engedélyt a 3.§ (3) bekezdésével azonosan, az engedély érvényességének
megállapítására alkalmas módon kell elhelyezni.
(5) A fizető parkolóhelyek munkanapokon 8.00-17.00 óra közötti időben, szombaton 8.0013.00 óra között üzemelnek.
(6) A szolgáltatás a várakozó gépjárművek őrzésére nem terjed ki.

Pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok
8.§
(1) 4Pótdíjat kell fizetni, ha
a. a várakozás megkezdésekor (a gépjármű elhelyezésétől számított 5 percen
belül) nem fizették ki a várakozási díjat,
b. a várakozási időt túllépték (a jegy érvényességi ideje lejárt)
c. a parkolási jegyet úgy helyezték el, hogy ellenőrizhetetlen,
d. a mozgáskorlátozott igazolványt nem, vagy ellenőrizhetetlenül helyezték el,
e. a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyet engedély nélkül veszi
igénybe.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pótdíj kivetéséről szóló felszólítást, készpénzutalási
megbízás nyomtatványt a parkoló ellenőr a gépjármű szélvédőjén helyezi el, melyen
feltünteti a parkoló helyét, a parkolás időpontját, a gépjármű rendszámát, valamint a
szabálytalanság megnevezését és a pótdíjra vonatkozó információkat.
(3) Amennyiben a fizetési felszólítás időpontja szerinti naptári nap eltelt, úgy a parkoló
ellenőr - a korábbi felszólítástól és teljesítéstől függetlenül – a következő üzemelési napon
jogosult a fentiek szerint újabb fizetési felszólítást kihelyezni, mely újabb önálló pótdíjfizetési kötelezettséget keletkeztet.
(4) 5A fizető parkoló rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Sárvár város
Önkormányzata megbízási szerződéssel látja el a Városgazdálkodás Sárvár
intézményének szakmai felügyelete mellett.
(5)
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Az (1) bekezdést módosította a 25/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelet 3.§-a
A (4) bekezdést módosította a 25/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4.§-a
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A (5) – (9) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a 25/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelet 6.§-a
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(6)
(7)
(8)
(9)

A fizető parkolóhelyek üzemeltetője
9.§
(1) A rendelet hatálya alá tartozó fizető parkoló rendszer üzemeltetőjének a megbízottja
meghatalmazotti minőségét – kérésre – mindenkor köteles igazolni.
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(2) A parkolók üzemeltetéséből származó bevétel a Sárvár város Önkormányzatát illeti.
(3) A polgármester engedélyezheti a rendelet hatálya alá tartozó fizető parkolókban történő
önkormányzati vagy egyéb rendezvény megtartását. A fizető parkolókban üzemelési időn
kívül, szombat 13.00 és hétfő 8.00 között történő rendezvény megtartását a Műszaki Iroda
is engedélyezheti.
Ellenőrzés
10.§
(1) A várakozási övezetben a jelen rendeletben, illetve egyéb jogszabályokban feljogosított
személy jogosult
− az övezet területén várakozó gépjármű vezetője parkolási jegyének érvényességét,
− annak gépjárművön történt elhelyezését és
− abban rögzítettek szerinti várakozást ellenőrizni.
(2) Jelen rendelet 9. §-ában meghatározott üzemeltető képviselője és a közterület
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény felhatalmazása alapján működő közterület
felügyelet együttműködik jelen rendelet végrehajtásában és rendelkezései megtartásának
ellenőrzésében.

III. Cím
Közös szabályok
Értelmező rendelkezések
11.§
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Megkülönböztető jelzést adó készülék: gépjárműre szerelt rögzített, vagy mozgatható
üzemmódú (mobil) villogó jelzést adó készülék és sziréna, vagy váltakozó
hangmagasságú jelzést adó készülék.
b) Közérdekből történő veszélyelhárítás: emberi életet, a testi épséget, az egészséget,
vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, a
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A (2) bekezdést módosította a 25/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelet 2.§-a

kármentés, a közbiztonság, a nemzetbiztonság és belső rendvédelem, valamint a
közüzemi, közterületi létesítmények kárelhárítása.
c) Korlátozott várakozási övezet: az 1/1975.(II.15.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ)
15.§ (1) bekezdés c/ pontja szerint kijelölt terület. A korlátozott várakozási övezeten belül
a kihelyezett jelző és kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, illetve feltételekkel
engedélyezett a várakozás.
d) Várakozási övezet: az 1/1975.(II.15.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 17. § (1)
bekezdés e/2 pontja szerinti kijelölt terület, melyben a kihelyezett jelző és kiegészítő
táblán feltüntetett időtartamig, és jelen rendeletben meghatározott feltételekkel lehet
várakozni.

Szabálysértési rendelkezések
12.§8

Záró rendelkezések
14.§.
Jelen rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a parkolási
rendszerről szóló 43/2003. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet.
Sárvár, 2011. június 23.

(:Kondora István:)
polgármester

(:Dr.Szijártó Valéria:)
jegyző

Kihirdetve: Sárvár, 2011. június 24.
(:Dr.Szijártó Valéria:)
jegyző
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hatályon kívül helyezte a 18/2012. /V.29./ ö.r. 1.§ n) pontja, hatályos 2012. június 1.-től

1. számú melléklet
A várakozási övezetbe bevont parkolók
Korlátozott várakozási övezet
− Batthyány utca a tűzoltóság épületétől az OTP-ig, illetve a 8415. számú útig
Várakozási övezet
- Vár melletti nagy parkoló

2. melléklet a 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelethez9
Parkolási rendszer díjtételei
(a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)

Parkoló szelvény díja (Ft/óra)

1. Vár melletti parkoló

szgk.
120

autóbusz
360

3. számú melléklet10
Pótdíjak (Ft)
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A 2. számú mellékletet módosította a 25/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelet 5.§-a
A 3. számú mellékletet hatályon kívül helyezte a 25/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelet 5.§-a
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