
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete 

a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló  

11/2015. (IV.09.) számú rendeletének módosításáról 

 

 

Harkány Város Képviselő-testülete a közúti közlekedésről 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 §-ban 

meghatározott feladatkörében eljárva a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. 

(IV. 09.) számú rendeletét (a továbbiakban: Alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

(1) Az Alaprendelet 2.§-a (Értelmező rendelkezések) kiegészül egy 13. ponttal az alábbiak 

szerint: 

 

„2.§ 13. Környezetkímélő gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és 

forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet (a 

továbbiakban: MR) 2.§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint az elektromos gépkocsi 

továbbá a nulla emissziós gépkocsi az alábbiak szerint: 

a.) elektromos gépkocsi: az MR.2.§ (7) bekezdése szerinti gépkocsi 

b.) nulla emissziós gépkocsi: az MR.2.§ (8) bekezdése szerinti gépkocsi.” 

 

(2) Az Alaprendelet 8.§ (2) bekezdés egy új, m.) ponttal egészül ki az alábbiak szerint: 

 

„8.§ (2) m.) a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező – a 2.§ 13. pontjában 

meghatározott – környezetkímélő gépkocsi.” 

 

2.§ 

 

Az Alaprendelet 5.§ (3) bekezdése az alábbi szövegre módosul: 

 

„5.§ (3) A parkolási alapdíj összege „A” díjosztályú gépjármű esetében 200,-Ft/óra. A parkolási 

alapdíj összege „B” díjosztályú gépjármű várakozása esetén 400,-Ft/óra.”  

 

3.§  

 

Az Alaprendelet 7. § (6) bekezdése az alábbi szövegrészre módosul: 

 

„7.§(6) A 4.§ (1) bekezdésében és az 1. mellékletben megjelölt parkolási zónákban parkolásra 

jogosító parkolási bérletet bárki vásárolhat fél évre bruttó 8.000,-Ft-ért, egy évre bruttó 13.000,-

Ft-ért. Ezen kívül rendszám nélküli bérlet is igényelhető fél évre bruttó 13.000,-Ft-ért, egy évre 

bruttó 20.000,-Ft-ért.(A rendszám nélküli bérlet a jogosultság utólagos igazolására nem 

használható fel.)” 
 

4. § 

 

Az Alaprendelet 11.§ (3) bekezdése az alábbi szövegre módosul:  

 



„11.§ (3) A parkolózónában az üzemeltető a díjak, pótdíjak meg nem fizetése esetén 5080,-Ft 

ügyviteli és postaköltség átalánydíj, azaz felszólítási díj felszámítására jogosult, és a díjak 

(pótdíjak) további jogi úton történő érvényesítése során igényelheti további felmerülő 

költségeinek megtérítését.” 

5.§  

 

A rendelet 2. számú melléklete a csatolt tartalom szerint módosul. 

 

6.§  

 

(1) Jelen rendelet 2018. január 15. napján lép hatályba. 

(2) A képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendelettel történő egységes 

 szerkezetbe foglalását és kihirdetését. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Jelen rendeletet Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 27. 

napján megtartott képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el. 

 

 

Baksai Endre Tamás      Dr. Markovics Boglárka 

                  polgármester             jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Harkány, 2017. október 27. 

 

 Dr. Markovics Boglárka 

             jegyző 



 2.sz.melléklet

ZÓNA

Első ½ óra 

1 óra 

„A”díjoszt. 

Jármű

¼ óra

1 óra 

„B”díjoszt. 

Jármű

¼ óra

Parkoló zóna (A rendelet 4.§ (1) bekezdésében foglalt területek egésze) 100 200 50 400 100

Egy napos jegy opció az "A"-díjosztályú járművek részére - a parkoló zóna teljes területén 

megváltható
nincs 1.000,-Ft/nap nincs nincs nincs

Egy napos jegy opcióval is rendelkező területek "B"-díjosztály- 995/2 hrsz-ú ("Szúnyog-tó" 

parkoló) valamint  a Bartók Béla u. 3-15. házszámú ingatlanokkal szemközti oldalon.
nincs nincs nincs 1500,-Ft/nap nincs

„A” díjosztályba tartozó gépjármű:  Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt meg nem 

haladó, három vagy ennél több kerekű gépjárművek (többek között: személygépkocsik, vegyes 

használatú járművek és kisteherautók), valamint a járműnek nem minősülő 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 gépjárművel rendelkezik; abban az esetben is, ha a forgalmi engedélyen a 

lakcímváltozást nem jegyezték át

4000 nincs

Jogosult alkalamzottak bérlete: az a magánszemély, dolgozó vagy alkalmazott, aki a rendelet 

2.§ 3. pontja szerinti jogosult intézménnyel foglalkoztatotti jogviszonyban áll, a saját 

tulajdonú, vagy általa lízingelt, ill. üzemben tartott "A" díjosztályba tartozó gépjárműre; a 

bérlet kizárólag korlátozott megállási zónában  (e rendelet 4.§ i. pontjában foglalt parkolási 

területen) érvényes. 

4000 nincs
Jogosult intézmény részéről kiállított, 

cégszerűen aláírt munkáltatói igazolás

Fizető parkolói díj és pótdíj: a 11/2015.(IV.09.) számú rendelet 2.sz. melléklete
Óradíj: Ft

„B” díjosztályba tartozó gépjármű: Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg 

összsúlyt meghaladó, három vagy annál több kerekű gépjárművek, a 

járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik, valamint járműszerelvények. 

Bérlet típusok: (árak forintban)

A jogosultság igazolásának módja

Személyazonosító igazolvány, Lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány, Forgalmi 

engedély, 
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 2.sz.melléklet

A város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel 

rendelkező jogi személynek minősülő, gazdálkodási tevékenységet folytató 

egyéni vállalkozó, társas vállalkozás vagy más, jogi személynek minősülő 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, a tulajdonában 

lévő, általa lízingelt vagy üzemben tartott díjfizetési körbe tartozó 

gépjárművei tekintetében.

4000 nincs

Vendégbérlet: a rendelet 8.§ (2) bekezdés i.) pontjában foglaltak szerinti 

jogosultaknak adható ki
4000 nincs

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 mértékűek.

Az első pótdíjfizetési felszólító 60 napon belül kerül kiküldésre!

a felszólítási díj: 5080,- Ft

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

Telephely igazolás, Cégkivonat, Bérleti 

szerződés, Forgalmi engedély, Tárgyi 

eszköz nyilvántartó lap (EV)

Személyazonosító igazolvány,  Forgalmi 

engedély, és/vagy Telephely igazolás, 

Cégkivonat, Bérleti szerződés, Forgalmi 

engedély, Tárgyi eszköz nyilvántartó lap 

(EV)

1400

A kiszabás napjától számított 15 napig = nyitvatartási idő + 2 óra díja 

fizetendő.

15 napon túl 1 órai díj 40 szerese fizetendő

Igazolás szálláshely üzemeltetési 

engedélyről és nyilvántartásba vételről 

szóló határozat
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