
Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének  
11/2015. (IV.09.) számú rendelete 

a fizet  parkolóhelyek m ködtetésér l  
 

Harkány Város Képvisel -testülete a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 15/A § (1) 
a.) pontjában, valamint a 48. § (5) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörében, a  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a fizet  parkolóhelyek m ködtetésér l az alábbi rendeletet 
alkotja: 

Általános rendelkezések 
1. § 

(1) E rendeletet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Harkány Város 
közigazgatási területén található helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló 
közforgalom el l el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 
közterületen kialakított parkoló zónára.  

(2)  E rendelet hatálya nem terjed ki a KRESZ 109/a ábrával megjelölt taxiállomások területére, 
a védett övezetekre valamint a parkoló zónába nem tartozó várakozási területekre. 

(3) A (1) bekezdésben meghatározott parkoló zóna elhelyezkedését az 1. és 1/a. számú 
mellékletek tartalmazzák. 

(4)  A rendelet hatálya kiterjed valamennyi a rendeletben megjelölt fizet  parkolót igénybe vev  
gépjárm  vezet jére, amennyiben a vezet  személye nem állapítható meg, úgy a gépjármú 
tulajdonosára, illetve üzembentartójára. 
 

Értelmez  rendelkezések 
2.§ 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Parkoló zóna: a KRESZ 17. § (1) bekezdése e/2 pontjában meghatározott módon táblával 
jelölt olyan közterületi várakozási terület, ahol a jelz táblán vagy a jelz tábla alatt 
elhelyezett kiegészít  táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez és egyéb 
feltételekhez kötött.  
2. Jogosult magánszemély: akinek állandó lakóhelye Harkány város közigazgatási területén 
van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa üzemben tartott „A”díjosztályba 
tartozó gépjárm vel rendelkezik, melynek forgalmi engedélyébe az állandó lakhelye került 
bejegyzésre, vagy az, akit, méltányossági kérelmének helyt adva, Harkány Város 
Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 
döntésével a jogosult magánszemélyek körébe sorol. 
3. Jogosult intézmény: Harkány város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, 
fiókteleppel rendelkez  jogi személynek min sül , gazdálkodási tevékenységet folytató 
egyéni vállalkozó, társas vállalkozás vagy más, jogi személynek min sül  vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkez  egyéb szervezet, a tulajdonában lév , általa lízingelt vagy 
üzemben tartott díjfizetési körbe tartozó gépjárm vei tekintetében. 

4. Járm : a KRESZ 1. sz. függelékének II/a. pontjában meghatározott közúti szállító, vagy 
vontató eszköz. 

5. Gépjárm : a KRESZ 1. sz. függelékének II/b. pontja szerinti járm . 



6. „A” díjosztályba tartozó gépjárm :  Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt 
meg nem haladó, három vagy ennél több kerek  gépjárm vek (többek között: 
személygépkocsik, vegyes használatú járm vek és kisteherautók), valamint a járm nek 
nem min sül  lakó- és pótkocsik. 
7.  „B” díjosztályba tartozó gépjárm : Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg összsúlyt 
meghaladó, három vagy annál több kerek  gépjárm vek, a járm nek nem min sül  lakó- 
és pótkocsik, valamint járm szerelvények. 

 
8. Üzemeltet : a parkoló zónák üzemeltet je, Harkány Város Önkormányzata (Parkolási 
Ügyfélszolgálat: 7815 Harkány, Kossuth u.2.) 
9. A gépjárm  üzemben tartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott üzembentartó. 
10. Parkolóbérlet: parkoló zónában történ  várakozás engedélyezése a 2. melléklet szerinti 
éves, vagy féléves parkoló bérlet megváltása alapján.  
11. Méltányossági kérelem: a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 
Bizottsághoz (továbbiakban bizottság) benyújtott kérelem a 7. § (4) bekezdésében 
meghatározott parkoló bérlet megváltására. Kérelem benyújtására azon külföldi 
állampolgárok jogosultak, akik Harkányi állandó lakóhellyel rendelkeznek, de a saját 
tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy üzemben tartott gépjárm vük forgalmi engedélyébe 
nem az állandó lakóhely került bejegyzésre, valamint azok a tartósan Harkányi 
munkahellyel rendelkez  munkavállalók, akik tevékenységükkel sokat tesznek Harkány jó 
hírének növelése érdekében, vagy kiemelked  tevékenységet folytatnak a kultúra, 
turizmus, tudomány, egészségügy vagy egyéb területen. A méltányossági kérelmeket a 
bizottság minden hónapban egy alkalommal a Képvisel -testületi ülést megel  bizottsági 
ülésen bírálja el. 

A parkoló zónák üzemeltetése 
3.§  

 (1) Harkány Város közigazgatási területén a parkoló zónában a fizet parkolás feltételeinek 
a biztosítására irányuló közszolgáltatást Harkány Város Önkormányzata (továbbiakban 
üzemeltet ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 
16/A §-a alapján és a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 9/D § (2) bekezdése 
alapján látja el. 

  (2) Üzemeltet  jogosult parkolójegyek, bérletek kiadására illetve parkolási díj 
beszedésére, valamint a parkolóhelyek rendeletnek megfelel  igénybevételének 
ellen rzésére. A parkolóhelyek érvényes parkolójegy, bérlet, vagy mozgáskorlátozottak 
névre szóló parkolási igazolványa nélküli igénybevétele pótdíjfizetési kötelezettséget von 
maga után. A pótdíj kiszabására az üzemeltet  jogosult, a pótdíjak beszedésére az 
üzemeltet , ill. jogi képvisel je jogosult. 

 

Fizet parkoló zónák és parkolóhelyek használatának szabályai 
Parkoló zónák és jelölésük 

4.§  
(1) Az önkormányzat Harkány városban az alábbi zóna határokat és az azok által közrefogott 
területet jelöli ki fizet  parkoló zónává úgy, hogy a határként megjelölt ingatlanok még a parkoló 
zóna részét képezik. 



 

a.) Kossuth Lajos utca: páratlan oldalon az 5. számú ingatlantól az 57. számú ingatlanig; 
páros oldalon a 2. számú ingatlantól a 64. számú ingatlanig. 

b.) Arany János utca: A Kossuth L. u-i keresztez dést l a Kossuth u. 16. számú épület 
melletti területen. 

c.) Rózsa utca: Ady E. utcai keresztez dést l a tó fel li oldalon a 2553/6 hrsz-ú ingatlanon 
kialakított parkolóig. 

d.) Bartók Béla utca: a Bajcsy-Zsilinszky utcai keresztez dést l a páros oldalon a 4. számú 
ingatlanig, valamint a Dráva hotellel (2437 hrsz.) szemben a Fürd  oldalán, és a Xavin 
hotel (2496/3 hrsz.) melletti parkolótér. 

e.) Bajcsy-Zsilinszky utca: az Ady E. utcai keresztez dést l a Bartók Béla utcai 
keresztez désig mindkét oldalon, valamint a Bartók Béla utcai keresztez sét l észak felé 
a kempingig az utca keleti oldalán. 

f.) Liszt Ferenc tér és az ahhoz vezet  beköt  út déli oldala. 
g.) Kórház parkoló: 2459 hrsz-ú és 2456 hrsz-ú ingatlanok. 

h.) Kossuth Lajos utcai SPAR parkoló: 336 hrsz. (külön megállapodás alapján). 
i.) Piac, nagy SPAR parkoló 2373/13 hrsz-ú ingatlan valamint a 2365/2 hrsz-ú ingatlan 

parkoló területe (ez utóbbi esetében külön megállapodás szerint) 
 

(2) A fizet  parkoló zónát "Várokozási övezet (zóna)" jelz tábla (KRESZ 112/d ábra) és a 
fizetésre utaló kiegészít  tábla jelöli, melyen fel kell tüntetni a fizetési kötelezettség id beli 
hatályát, és amennyiben a várakozási id  korlátozott, a maximális várakozás id tartamát. A 
fizetési kötelezettség a parkolási zónában lév  utakon elhelyezett „ Várakozási övezet 
(zóna) vége” jelz tábláig (KRESZ 112/e ábra) áll fenn. 

  (3) Külön szöveges táblán, vagy a díjfizetésre rendelt berendezésen (jegykiadó automata) 
fel kell tüntetni a parkoló üzemeltet  nevét, címét, telefonszámát, a parkolási díj és pótdíj 
összegét és azt a területet, amelyre a rendelet által megállapított díjfizetés érvényes, 
továbbá a díjfizetés id szakát és a fizetés módját. 

 

Parkolási díj 
5.§  

 
(1) A három, vagy ennél több kerek  járm vel történ  parkolásért, illetve a parkoló zóna 
egyéb igénybevételéért az igénybevev  a 2. mellékletben meghatározott díjat köteles 
fizetni. A várakozási díj és a pótdíj Harkány Város Önkormányzatát illeti meg, mely díjak 
beszedése az üzemeltet  és jogi képvisel jének feladata. 

 

(2) A fizet parkoló-zónákban a parkolóhelyek igénybevételéért a díjat: 
a) parkolójegy kiadó automatával ellátott parkoló zónákban, vagy ezek egyes szektoraiban 
az automatákból váltott parkolójeggyel, a megállást követ en haladéktalanul, felhívás 
nélkül,  

b) a 2.§ 2.-3. pontjában meghatározott jogosult magánszemélyek, jogosult intézmények 
által az üzemeltet  erre kijelölt telephelyén váltható, meghatározott id tartamú 
parkolóbérlet ellentételeként készpénzzel, banki átutalással, más bankkártyához hasonló 



kártyával, vagy 

c) az üzemeltet  erre kijelölt telephelyén bárki által váltható, meghatározott id tartamú 
parkolóbérlet ellentételeként készpénzzel, bankkártyával, banki átutalással, más 
bankkártyához hasonló kártyával lehet megfizetni. 
Az a) – c) pontban felsorolt díjfizetési módozatok részletes feltételeir l a 2. melléklet 
rendelkezik. 
(3) A parkolási alapdíj összege „A” díjosztályú gépjárm  esetében 160,- Ft/óra. A parkolási 
alapdíj összege „B” díjosztályú gépjárm  várakozása esetén 360,-Ft/óra. 
(4) A fizet parkoló-zónában a megváltható várakozási jogosultság legrövidebb id tartama 
jegykiadó automatából váltott jegy esetén 15 percnek megfelel  összeg.  
(5) A fizet  parkolót igénybe vev k parkolási díjat kötelesek fizetni az alábbi id pontokban 
egységesen mindkét zónára vonatkozóan: 

Hétf l péntekig                 8.00-18.00 óráig 
Szombaton                           8.00-18.00 óráig 
Vasárnap                              8.00-18.00 óráig 
 
(6) A Munka törvénykönyvér l szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében 
megjelölt munkaszüneti napokon a fizet  parkoló zóna díjfizetés nélkül vehet  igénybe. 

(7) A parkoló használat ideje alatt az üzemeltet  nem biztosítja a gépjárm rzését, és nem 
felel a gépjárm ben keletkezett károk megtérítéséért, továbbá a gépjárm  
eltulajdonításáért.  
(8) A parkolási id  meghosszabbítása csak új jogosultság megvásárlásával történhet. 

(9)  Az 4.§ (1) bekezdés szerinti parkolóhelyeket más célra igénybe venni csak parkoló 
használati díj megfizetésével illetve Harkány Város Önkormányzatának a közterületek 
használatának rendjér l szóló rendelet rendelkezései alapján lehet.  

 

Igénybevev  kötelezettsége 
6.§  

(1)  Az 4.§ (1) bekezdésben és az 1. mellékletben meghatározott parkolási zónában várakozó 
gépkocsi vezet je köteles a gépkocsitól való eltávozás el tt a parkolójegyet el re megváltani, és 
a parkolójegyet vagy a bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát 
a  gépjárm  els  szélvéd je  mögött  a  m szerfalon  úgy  elhelyezni,  hogy  a  rajta  lév  adatok  
bármikor, szabad szemmel is leolvashatóak legyenek. Ennek elmulasztása pótdíjfizetési 
kötelezettséget von maga után. 

(2) Az üzemeltet  parkoló ellen rének vagy közterület-felügyel nek kérésére fel kell mutatni a 
parkolóhely igénybevételére jogosító parkolójegyet, vagy bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak 
névre szóló parkolási igazolványát. 

Mentességek, kedvezmények 
7.§  

 
(1) A parkoló zónák igénybevételére az 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott 
parkolóbérlet váltható.  A parkolóbérletek díját és a jogosultság igazolásának módját a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 

(2) Az 5.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti Harkányi parkolóbérlet adott naptári évre (a 2015. 



évben a második félévre is) vásárolható, az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti parkolóbérlet 
pedig fél évre, ill. az adott naptári évre.  

 

(3) A (2) bekezdésében meghatározott bérlet tartalmazza legalább a gépjárm  forgalmi 
rendszámát (a rendszám nélküli bérlet kivételével) és a jogosultság id tartamát.  

(4) A rendelet 2. § 2. pontja szerinti jogosult magánszemély gépjárm vei (saját tulajdonú vagy 
általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves Harkány parkoló bérlet vásárlására jogosult 
bruttó 4.000.- Ft összegért. (A bevezetés évében, azaz a 2015. évben féléves Harkány parkoló 
bérlet vásárlására is van lehet ség.) 

(5) A rendelet 2. § 3. pontja szerinti jogosult intézmények gépjárm vei (saját tulajdonú vagy 
általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves Harkányi parkoló bérlet vásárlására jogosult 
bruttó 4.000.- Ft összegért. (A bevezetés évében, azaz a 2015. évben féléves Harkány parkoló 
bérlet vásárlására is van lehet ség.) 

(6) Az 4. § (1) bekezdésben és az 1. mellékletben megjelölt parkolási zónákban parkolásra 
jogosító parkolási bérletet bárki vásárolhat fél évre bruttó 8.000.- Ft-ért, adott naptári évre bruttó 
13.000.- Ft-ért. Ezen kívül rendszám nélküli bérlet is igényelhet  fél évre bruttó 13.000.- Ft-ért, 
adott naptári évre bruttó 20.000.- Ft-ért. (A rendszám nélküli bérlet a jogosultság utólagos 
igazolására nem használható fel.) 
(7)  Az üzemeltet  a parkolóbérletek kiadásáról nyilvántartást vezet. 

(8) A parkolási bérletek cseréjének és pótlásának díja: 1400,- Ft/db. Az éves és második féléves 
parkolóbérlet a tárgyévet követ  év január 31. napjáig érvényes. Az els  féléves parkolóbérlet a 
tárgyév július 31. napjáig érvényes. 
(9) Amennyiben az adott évben az (4) – (6) bekezdés szerinti bérlettel már rendelkez  kérelmez  
az érvényesség id tartama alatt járm vet cserél, úgy a bérletcsere díját meg kell fizetni. 
(10) Aki a parkolóbérletet nem e rendeletben meghatározott módon használja, annak az abban 
megállapított jogosultsága megsz nik, és a nyilvántartásból törlésre kerül. 
(11) Az (4) – (6) bekezdésben meghatározott jogosult magánszemélyek, illet leg jogosult 
intézmények adataikban, valamint a gépjárm  tulajdonjogában, üzemeltetési jogában, feltüntetett 
adatokban bekövetkezett változást, továbbá a parkolóbérlet elvesztését nyolc napon belül 
kötelesek bejelenteni az üzemeltet nek. A parkolóbérlet a bejelentéssel érvényét veszti, és a 
nyilvántartásból törlésre kerül. 

(12) Akinek parkolásra jogosító bérlete van, és az erre való jogosultsága megsz nt, köteles azt a 
megsz nést l számított 8 napon belül az üzemeltet nél leadni. 

8.§  
(1) A 4. § (1) bekezdésben és az 1. mellékletben megjelölt területeken m köd  üzletek, illet leg 

intézmények ellátását biztosító járm vek munkanapokon 8-9 óra között a szállítási feladat 
ellátásának id tartamára díjmentesen vehetik igénybe a fizet  parkolóhelyeket folyamatos 
rakodás céljára.  

 (2)   A díjzóna területén díjfizetés nélkül várakozhat: 

a.)  taxi üzemeltet je a be- és kiszállás idejére (id s, vagy beteg arra rászoruló, kísér  
nélküli személyek esetén a lakáshoz, vagy a lakástól történ  kísérés idejére, de 
legfeljebb 10 perc id tartamra), 
b.) tehertaxi üzemeltet je a le és a felrakodás idejére, de legfeljebb 30 percre, 

c.) a sürg sségi betegellátást és ügyeleti ellátást végz  orvos feladatának ellátása 
idejére, de legfeljebb 60 percig,  



d.) a KRESZ 49. §-ában meghatározott fény- és hangjelzéssel jogszer en felszerelt 
gépjárm vek, 
e.) a KRESZ 50. §-ában meghatározott figyelmeztet  jelzéssel felszerelt és azt 
jogszer en használó gépjárm vek, 
f.)  diplomáciai mentességet élvez  személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárm ve, 

g.) az üzemeltet  és az általa az üzemeltetéssel, vagy annak egy részével megbízott 
szervezet erre kijelölt gépjárm vei, 

h.) az ellen rzést végz  T zoltóság, a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 
tulajdonában álló gépjárm vek, a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedés 
Felügyel ségének az ellen rzést ellátó járm vei, a Rend rség ellen rzést végz  
gépjárm vei és a Siklósi Járási Hivatal, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Harkányii szakigazgatási szervei tulajdonában lév , által lízingelt vagy üzemben 
tartott díjfizetési körbe tartozó ellen rzést végz  gépjárm vei az ellen rzés idejére 

i.) az adótartozással nem rendelkez  jogosult intézmény, melynek f  tevékenysége a 
szállodai szolgáltatás, valamint az üdül tulajdonosok és vendégeik gépjárm veikkel 
díjfizetés nélkül jogosultak várakozni a jogosult intézmény székhely/telephely/ 
fiókhely szerinti parkoló zónában. A mentességet igénybe vev  köteles az 
üzemeltet nél bruttó 4.000.- Ft/parkolóhely összegért, de maximum a rendelkezésre 
álló vendégszobák számával egyez  számú parkolóhely erejéig, éves vendégbérlet 
vásárolni, és annak a parkoló bérletekre vonatkozó el írásokhoz hasonló 
elhelyezésér l gondoskodni, valamint felel s azért, hogy a vendégbérletet 
jogosulatlan személyek ne vegyék igénybe. 
j) a Magyar Posta tulajdonában lév , általa lízingelt vagy üzemben tartott díjfizetési 
körbe tartozó gépjárm vei a küldemények be és kiszállításának, kézbesítésének 
idejére (maximum 3 db gépjárm  erejéig). 

k.) Harkányban területi ellátási kötelezettséggel rendelkez  háziorvosok az általuk 
megjelölt rendszámú gépjárm re; 

l.) polgármesteri döntés alapján különös méltánylást érdeml  esetben a város 
érdekében megvalósuló pályáztok, építési beruházások lebonyolítása esetén, annak 
id tartamára a pályázatot, építési beruházást megvalósító személy/ alkalmazottja. 

(3) A KRESZ 14. § (13) bekezdése szerinti, a mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott 
mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkez  mozgáskorlátozott vagy mozgáskorlátozottat 
szállító személy járm vével id tartam-korlátozása nélkül várakozhat, ha a 
mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát a szélvéd  mögött ellen rizhet  
módon elhelyezik. 

 
A díj megfizetésére, annak igazolására és a pótdíjfizetésre vonatkozó szabályok 

9.§  
(1) Az e rendeletben meghatározott parkolási jogosultságot a megváltott bérlettel vagy 
megváltott jeggyel kell igazolni. 

(2) A parkolójegy és a bérlet rajta feltüntetett helyre és id tartamra, valamint a rajta feltüntetett 
korlátozásokkal érvényes. 

(3) A parkolási díj megfizetéséért a járm  üzembentartója felel s. Ezen díjak megfizetésének 
kötelezettsége alól az üzembentartó csak a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 15/D. 
§ (4) bekezdésében foglaltak fennállása esetén mentesül. 



(4) A fizet  parkoló jogosulatlan igénybevételéért 1 óra alapdíjat és a közúti közlekedésr l szóló 
1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat köteles fizetni. 
(5) A fizet  parkoló jogosulatlan igénybevételének min sül: 

a.) a parkolóhely jegy, bérlet illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási 
igazolványa nélküli igénybevétele, 

b.) a parkolójegy, bérlet vagy a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványa 
nincs a gépjárm vön belül az els  szélvéd  mögött ellen rizhet  módon elhelyezve, 

c.) A parkolásért, vagy a parkoló zónák egyéb igénybevételéért fennálló fizetési 
kötelezettség elmulasztása miatt, vagy a kifizetett várakozási id nek – 1 óránál rövidebb 
várakozási id  esetén 5 perccel, 1 óra vagy annál hosszabb várakozási id  esetén legalább 15 
perccel történ  – túllépése.  

(6)  A fizet  parkolóhelyet jogosulatlanul igénybevev  járm vön az üzemeltet  fizetési 
felszólítást hagy. A fizetési felszólításon a rendelet megsértésének tényét, helyét, id pontját, a 
gépjárm  rendszámát, gyártmányát, valamint a pótdíj fizetésének módjára vonatkozó 
tudnivalókat kell feltüntetni 

(7)  A pótdíj fizetésének elmulasztásáért a járm  forgalmi engedélybe bejegyzett üzemben tartója 
a felel s. Az üzembentartó a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól a közúti közlekedésr l 
szóló 1988. évi I. törvény 15/D. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén mentesül. 
(8) Aki a parkolózónában az (5) bekezdésben meghatározottak miatt pótdíj fizetésre vonatkozó 
felhívást kapott, amennyiben a pótdíjazásra okot adó esemény id pontjától számított 8 napon 
belül az igénybevételre jogosító bérletét az üzemeltet nek bemutatja, a (9) bekezdésbe foglaltak 
kivételével, törölni kell. 
(9) A (8) bekezdésben meghatározottak nem alkalmazhatóak a forgalmi rendszám nélkül kiadott 
bérletek esetében. 
(10) Ha az igénybevev  parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a jegyautomata 
meghibásodott, köteles másik automatánál jegyet vásárolni. Amennyiben 150 m-en belül másik 

köd  jegyautomata nincs, úgy az igénybevev  parkolása ingyenes. 

Ellen rzés, szankciók 
10.§  

(1) A parkoló zóna szabályszer  igénybevételét (használatát), az igénybevételre (használatra) 
jogosító bérletek a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványának meglétét, a 
parkolásért járó díj megfizetését az üzemeltet  bármikor jogosult ellen rizni. 
(2) A mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek használatának jogosultságát az 
üzemeltet , valamint Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyelete, a KRESZ 
szabályoknak megfelel  igénybevételt pedig a Rend rség, valamint a Harkányi Közterület-
felügyelet jogosult ellen rizni. 
(3) A 9. § (5) szakaszban részletezett jogosulatlan parkolás, továbbá a mozgáskorlátozott 
várakozóhelyek szabálytalan használata esetén a pótdíjazás jogkövetkezményének 
érvényesítésére az üzemeltet  jogosult. 

(4) Az erre jogosult a pótdíjfizetési felszólítást a járm  els  szélvéd jén köteles elhelyezni. A 
felszólításnak tartalmaznia kell az ellen rzés id pontját, a parkolás helyét, a gépjárm  
rendszámát, a szabálytalanság megjelölését, az alap- és a pótdíj megállapításához és 
megfizetéséhez szükséges információkat. 

(5) Az alap- és a pótdíj megfizetésére vonatkozó további szabályokat a közúti közlekedésr l 



szóló 1988. évi I. törvény. 15/C. § - 15/D. §-a tartalmazza. 

 

Eljárási szabályok 
11.§  

(1) Lakóautó, lakókocsi, utánfutó, pótkocsi parkolása esetén az elfoglalt parkolóhelyek számának 
megfelel  díjfizetési kötelezettség áll fenn. 

(2) Az adott parkolózónában lév  parkolóhelyek számát meghaladó mértékben parkolásra 
jogosító bérlet nem adható ki.  
(3) A parkolózónában az üzemeltet  a díjak pótdíjak meg nem fizetése esetén 2500,- Ft ügyviteli 
és postaköltség átalánydíj, azaz felszólítási díj, felszámítására jogosult, és a díjak (pótdíjak) 
további jogi úton történ  érvényesítése során igényelheti felmerül  költségeinek megtérítését. 

 
(4) A várakozási díjakból és pótdíjakból ered  bevételeket és azok felhasználását az 
önkormányzat nyilvántartja. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján haladéktalanul közzé 
teszi a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. tv 15/E §-a alapján. 

 
Korlátozott forgalmú várakozási övezetre vonatkozó szabályok 

12.§ 
 

(1) A Zsigmondy sétány területét Harkány Város Önkormányzata korlátozott forgalmú 
várakozási övezetnek min síti. 
(2)  A  korlátozott  forgalmú  várakozási  övezetbe  behajtani  csak  a  jegyz  által  kiadott  behajtási  
engedély alapján, illetve áruszállítási célból e rendeletben meghatározott feltételek teljesítésével, 
a megszabott id keretek között lehet. 
(3) Engedély nélkül is behajthat 
- a megkülönböztet  jelzéssel ellátott gépjárm  (ment , sürg sségi betegellátást végz  orvos, 
rend rség, t zoltóság); 
- m szaki elhárítást igényl  esemény esetén az elhárításban részt vev  közszolgáltatók és 
hatóságok; 
- az útkarbantartó és parkgondozó járm ; 
- a várossal szerz déssel rendelkez  szemétszállító járm ; 
- a polgármester és a jegyz ; 
- a mozgáskorlátozottságot igazoló engedéllyel rendelkez  mozgáskorlátozottak, illetve az ket 
szállítók gépjárm vei, amennyiben az engedélyes érdekében használják. 
(4) Behajtási engedélyt Harkány Város Jegyz jénél írásban igényelhetik a Zsigmondy sétányról 
bejárattal rendelkez  vállalkozók. Üzlethelyiségenként egy engedély igényelhet , amely egy órás 
várakozásra jogosít.  
(5) A behajtási engedélyeket egy évre, sorszámozott formanyomtatványokon adja ki Harkány 
város jegyz je, éves díjuk 3000,- Ft/db. 
A behajtási engedélyeket és a mozgáskorlátozottak parkolási engedélyét a járm ben, a szélvéd  
mögött kívülr l jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességér l az ellen rzést 
végz  személy megbizonyosodhasson. 
(6) Áruszállítás céljából közúti gépjárm vel munkanapokon lehet behajtani a sétány területére. 
Ezen id szakon kívül az árufeltöltés közúti forgalomban részt nem vev , zaj-és légszennyezést 
nem okozó szállítóeszközzel (elektromos targonca, gumikerekes kézikocsi) lehetséges. 
(7) A jegyz  egyedi engedélyt adhat ki a városi nagyrendezvények idejére, a rendezvény 
területre való behajtásra valamint a város érdekében folyó pályázatok, építési beruházások 
lebonyolítása céljából, a megvalósítás tartamára. 
(8) A Harkány Város Önkormányzat Városgondnoksága az érintett nevével és beosztásával, a 
gépjárm  rendszámával megjelölve, írásban kérelmezheti Harkányi Közös Önkormányzati 



Hivatal vagy az Önkormányzat által foglalkoztatott személyek részére a behajtási engedély 
kiadását. 
(9) A Harkányban területi ellátási kötelezettséggel rendelkez  háziorvosok Harkány Város 
Jegyz jénél a Zsigmondy sétányra térítésmentes behajtási engedélyt igényelhetnek.  

 
 

Záró rendelkezések 
13.§ 

 
(1)  Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti Harkány Város Képvisel -
testületének a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001. (IV.23.) 
számú önkormányzati rendelet.  E rendelet hatályba lépése el tt kiadott parkolóbérletek az 
eredeti érvényességi id vel érvényesek maradnak. Kizárólag a rendelet hatályba lépésének 
évében, azaz a 2015. évben a második félévre megváltott parkoló bérletek érvényességi ideje 
2015. június 1. napjától 2016. január 31. napjáig szól. Az érvényességi id  a 2016. évt l 
kezd en kiadott bérletekre vonatkozóan már a 7.§ (8) bekezdésében foglaltakhoz igazodik.  

(3) A rendelet kihirdetésér l a jegyz  gondoskodik.
         

Fenti rendeletet a Képvisel -testület a 2015.04.02-i képvisel -testületi ülésén tárgyalta és fogadta el. 

 

 
 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 

      polgármester      jegyz  
 

Kihirdetve:  
Harkány, 2015. április 9. 

 
        Dr. Markovics Boglárka 

         jegyz  
 

 







 4.sz.melléklet

ZÓNA

Els  ½ óra 
1 óra 

„A”díjoszt. 
Járm

¼ óra
1 óra 

„B”díjoszt. 
Járm

¼ óra

Parkoló zóna (Kis SPAR, nagy SPAR, gyógykórház, Kossuth L. u.,Bajcsy-Zsilinszky u., 
Bartók B. u., Liszt F. u., Arany. J. u.) ingyenes 160 40 360 90

Egy napos jegy opcióval is rendelkez  területek - a parkoló zónán belül: Bajcsy-Zsilinszky u. 
és Bartók B. u. 700,-Ft/nap

„A” díjosztályba tartozó gépjárm :  Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt meg nem 
haladó, három vagy ennél több kerek  gépjárm vek (többek között: személygépkocsik, vegyes 
használatú járm vek és kisteherautók), valamint a járm nek nem min sül  lakó- és pótkocsik.

Megnevezés:
1 év ½ év

Harkány bérlet (Harkányi lakos )akinek állandó lakóhelye Harkány város közigazgatási 
területén van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa üzemben tartott „A” 

díjosztályba tartozó gépjárm vel rendelkezik, melynek forgalmi engedélyébe az 
állandó lakhelye került bejegyzésre, 

4000 2000

A város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel 
rendelkez  jogi személynek min sül , gazdálkodási tevékenységet folytató 

egyéni vállalkozó, társas vállalkozás vagy más, jogi személynek min sül  vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkez  egyéb szervezet, a tulajdonában lév , 
általa lízingelt vagy üzemben tartott díjfizetési körbe tartozó gépjárm vei 

tekintetében.

4000 2000
Telephely igazolás, Cégkivonat, Bérleti 
szerz dés, Forgalmi engedély, Tárgyi 

eszköz nyilvántartó lap (EV)

Fizet  parkolói díj és pótdíj:
Óradíj: Ft

„B” díjosztályba tartozó gépjárm : Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg 
összsúlyt meghaladó, három vagy annál több kerek  gépjárm vek, a 

járm nek nem min sül  lakó- és pótkocsik, valamint járm szerelvények. 

Bérlet típusok: (árak forintban)
A jogosultság igazolásának módja

Személyazonosító igazolvány, Lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány, Forgalmi 

engedély, 
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 4.sz.melléklet

Nem Harkányi lakos bárki által megvásárolható parkolóbérletek: (Rendszámos) 13000 8000

Nem Harkányi lakos bárki által megvásárolható 
parkolóbérletek:(Rendszám nélkül)

20000 13000

Pótlás, csere

A parkolási díjak pótdíjai: A parkolási díjak pótdíjai a közúti közlekedés szabályairól szóló 
1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében foglalt mérték ek.

Az els  pótdíjfizetési felszólító 60 napon belül kerül kiküldésre!
a felszólítási díj: 2500 Ft

A mellékletben meghatározott parkolási díjak magukban foglalják az ÁFÁ-t is, a pótdíjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak

Személyazonosító igazolvány,  Forgalmi 
engedély, és/vagy Telephely igazolás, 

Cégkivonat, Bérleti szerz dés, Forgalmi 
engedély, Tárgyi eszköz nyilvántartó lap 

(EV)

1400

A kiszabás napjától számított 15 napig = nyitvatartási id  + 2 óra díja 
fizetend .

15 napon túl 1 órai díj 40 szerese fizetend
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