1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelete
a fizetı parkolás rendjérıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988.
évi I. törvény 15. § (3) bekezdésben, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a parkolás szabályozásáról
és a várakozóhelyek igénybevételének rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja:
Értelmezı rendelkezések
1. § (1) Jelen rendeletben használt fogalmak és értelmezésük.
- jármő: személygépkocsi, autóbusz (12 személyig), tehergépkocsi (3,5 tonna össztömegig,
motorkerékpár;
kivétel: diplomáciai jármővek, figyelmeztetı- és megkülönböztetı jelzéssel rendelkezı
jármővek.
jegy: parkolójegy.
- üzemeltetı: a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (Hajdúnánási Építı- és Szolgáltató Kft.
útján), vagy az a vállalkozás (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı
szervezet), amely pályázat útján az üzemeltetés jogát elnyerte.
- üzembentartó: a jármő forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, vagy üzemben tartó.
- várakozóhely: amelyet a közúti közlekedésrıl szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes
rendelet (továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdés e.) pont 110. ábra szerint:
"Várakozóhely" jelzıtáblával és az alatta elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre utaló
kiegészítı táblával jelöltek meg, illetve a KRESZ 17. § (1) bekezdés e./2 pont szerint 112/d és
112/e ábra szerint zónát jelöl ki. A várakozóhelyek a KRESZ 18. § j.) pontja szerint a 155-156
burkolati jellel kerültek felfestésre.
- fizetı parkoló: az egy-egy területen lévı kijelölt várakozóhelyek összessége.
Területi hatály
2. § (1)
A rendelet hatálya Hajdúnánás város közigazgatási területén belül az
önkormányzati tulajdonú közutakon, továbbá közterületeken fizetı parkolóként kijelölt
várakozóhelyekre terjed ki.
(2) Fizetı parkoló csak szilárd burkolatú, vagy salakkal, kızúzalékkal terített por- és
sármentes területen jelölhetı ki.
(3) Rendezvények alkalmával - a rendezvényhez kapcsolódóan - ideiglenes jelleggel
létesített újabb parkolók kijelölésére a polgármester jogosult.
(4) A fizetı parkolók felsorolását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
Tárgyi hatály
3. § A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti jármőre, kivéve:
a) a megkülönböztetı fény és hangjelzı készülékkel ellátott gépjármőveket (mentık,
tőzoltók, rendırség, orvosi ügyeletet ellátó jármővek),

b) figyelmeztetı jelzést használó kommunális szolgáltató és közmőhiba-elhárítást végzı
jármővek,
c) segéd-motorkerékpárok és a kerékpárok, ha parkoló helyet nem foglalnak el,
d) a diplomáciai mentességet élvezı személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjármőveit.
e) a mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az ıket szállító jármőveket a mozgásában
korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormányrendelet
alapján kiadott, érvényes parkolási igazolvány szabályos használata esetén.
Személyi hatály
4. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt várakozóhelyet igénybe
vevı jármő tulajdonosára és üzembentartójára.
A fizetı várakozóhelyek igénybevételének szabályai
5. § (1) A fizetı várakozóhelyeken az üzemeltetési idı alatt várakozni csak díjfizetés
ellenében lehet e rendelet szabályai szerint. A fizetı várakozóhelyeket a 3,5 tonnánál nagyobb
össztömegő tehergépkocsik és a 12 férıhelynél nagyobb befogadó képességő autóbuszok még
díjfizetés ellenében sem vehetik igénybe.
(2) A fizetı várakozóhelyeket jelölı tájékoztató táblán az alábbi információkat kell jól
látható helyeken és érthetı módon, lehetıség szerint rajzjelekkel is közölni:
- díjfizetés módját,
- díjfizetési kötelezettség idıbeni hatályát,
- várakozási díj összegét,
- a pótdíj összegét,
- a nem ırzött várakozóhelyre való utalást,
- az üzemeltetı nevét, címét és telefonszámát.
(3) A szolgáltatás a várakozó jármővek ırzésére nem terjed ki.
(4) Üzemeltetési idın kívül a fizetı parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni.
A fizetı parkolók üzemeltetése
6. § (1) A fizetı parkolókat Hajdúnánás Városi Önkormányzat tartja fenn, üzemeltetésüket
a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. útján biztosítja.
(2) A fizetı parkolókat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete jelöli ki.
Általános üzemeltetési idık
7. § (1) a) A jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott I. díjzónába (a
továbbiakban I. díjzóna) tartozó kijelölt fizetı parkolóhelyeken a fizetésköteles
idıszak hétfıtıl péntekig 700 órától 1800, szombaton 700 órától 1300 óráig tart. A
fizetésköteles idıszakon túli üzemeltetési idıpontot a kormány által munkanappá
nyilvánított munkaszüneti napokra is kiterjedıen (700 órától 1800 óráig, illetve
szombati munkarend esetén 700 órától 1300 óráig) kell alkalmazni.
b) A rendelet 1. számú mellékletében meghatározott II. díjzónába (a továbbiakban II.
díjzóna) tartozó fizetı parkolóhelyeken a fizetésköteles idıszak szerdai és szombati
napokon 600 órától 1400 óráig tart.
c) Vasárnap és ünnepnapokon a parkolás díjmentes.

(2) Az I. díjzónába tartozó fizetı várakozóhelyeken jegykiadó automata által kiadott jegyen
feltüntetett ideig, minimum 15 percre váltott jeggyel lehet várakozni. A II. díjzónába tartozó
fizetı várakozóhelyeken az igénybevétel napján, a fizetésköteles idıszak teljes idıtartama
alatt lehet várakozni.
(3) A megváltott jegy az érvényességi idın belül bármelyik, jelen rendeletben
meghatározott, az adott díjzónán belüli fizetı parkolóban felhasználható.
Várakozási díjak, pótdíjak
8. § (1) A várakozóhely használatáért fizetendı várakozási díjat, valamint a jogosulatlan
használatért fizetendı pótdíjak mértékét Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestülete állapítja meg.
(2) A várakozási díjat és pótdíjat jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A polgármester - a rendezı szerv kérésére - eseti jelleggel egyedi elbírálás alapján a
városközpontot érintı rendezvények esetén - díjmentességet biztosíthat.
A díjfizetés módja
9. § (1) A várakozási díjat elıre kell megfizetni az igényelt idınek megfelelı jegy
megváltásával.
(2) a) Az I. díjzónába tartozó kijelölt fizetı parkolóhelyeken a parkolójegyet a
parkolóautomatáknál kell megváltani. A parkolójegy kiadó automata a következı érméket
fogadja el: 100 Ft, 50 Ft, 20 Ft, 10 Ft.
b) A II. díjzónába tartozó kijelölt fizetı parkolóhelyeken a parkolójegyet a parkoló ırnél
kell megváltani.
(3) Utólagos díjfizetés kizárólag az idıtartamra esedékes díj, valamint a pótdíj
megfizetésével lehetséges.
(4) Az 1. sz. mellékletben felsorolt helyeken éves közterület használati díj ellenében
parkolás nem engedélyezhetı.
(5) Az 1. § (1) bekezdés ötödik francia bekezdése szerinti burkolati jellel megjelölt
várakozási övezetben a várakozásai díjat a jármő által elfoglalt parkolóhelyek száma után kell
megfizetni.
A díj megfizetésének igazolása
10. § (1) A várakozási díj megfizetését érvényes jeggyel kell igazolni.
(2) Az érvényes jegyet a jármőben az elsı szélvédı mögött, vagy motorkerékpár esetén jól
látható és rögzített módon kell elhelyezni, hogy érvényességérıl az ellenır meg tudjon
bizonyosodni. A parkolás megkezdését követıen a jegyet a haladéktalanul meg kell váltania
az üzemben tartónak.
Díjmentességek, engedélyek
11. § A fizetı parkolóban díjmentesen várakozhatnak a diplomáciai rendszámmal ellátott
személygépkocsik, és a megkülönböztetı jelzéssel rendelkezı jármővek. A
mozgáskorlátozottak számára kijelölt várakozó helyeket táblával, vagy burkolati jellel jelezni
kell.

Ellenırzés, szankcionálás, pótdíj fizetés
12. § (1) A fizetı parkolóhelyek szabályszerő igénybevételét és a parkolási díj megfizetését
az üzemeltetı bármikor jogosult ellenırizni.
(2) A jogosulatlan használatért az idıtartamra esedékes díjat, valamint a rendelet 2. sz.
mellékletében meghatározott pótdíjat kell fizetni. A pótdíj megfizetésére a jármő
üzembentartóját kell kötelezni.
(3) A rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített fizetésköteles idıszak alatt jogosulatlan
használatnak minısül:
a) érvényes jegy nélkül igénybevett várakozóhely használat;
b) elıre megfizetett várakozási idı elteltével a várakozóhely további díjfizetés nélküli
igénybevétele;
c) ha az érvényes jegy nincs jól látható módon elhelyezve, így arról a várakozásra jogosító
idıtartam teljes egészében nem olvasható le.
(4) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást a jármővön, jól látható helyen,
megfelelıen rögzítve kell az üzemeltetınek elhelyeznie. A jogosulatlan használatról a jármő
rendszámát is tartalmazó fényképfelvételt kell készíteni.
(5) A fizetési felszólításon a jogosulatlan használat 12. § (3) bekezdése szerinti
meghatározását, helyét, az észlelés idıpontját, a jármő rendszámát, valamint a pótdíj
megfizetésére vonatkozó összes tudnivalót fel kell tüntetni. Ugyanazon jármő óránként kaphat
fizetési felszólítást.
(6) A pótdíj befizetése csekken, vagy az üzemeltetı házi pénztárában - az üzemeltetı által
meghatározott idı alatt - történhet.
(7) A meg nem fizetett pótdíj behajtása az üzemeltetı feladata. Az üzemeltetı a pótdíjak
behajtásáról a polgári jog szabályai szerint gondoskodik. A jogosulatlan parkolás
dokumentálására az üzemeltetı feladata.
(8) Az üzemeltetı a jogosulatlan parkoló használókról csak auditált nyilvántartási
programot használhat.
Hatályba léptetı és záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályukat vesztik a fizetı parkolóhelyek
kijelölésérıl és a parkolási díjak megállapításáról szóló 9/1995. (V. 02.) számú, valamint a
fizetı parkolás rendjérıl szóló 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendeletek.
Hajdúnánás, 2008. január 24.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2008. január 28.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

1. számú melléklet
az 1/2008. (I. 28.)
Önkormányzati Rendelethez

Táblával kijelölt fizetı parkolóhelyek Hajdúnánás városában:
I. díjzóna:
1. Kossuth utca 2805/3. hrsz-ú szakaszán kialakított közterületi parkolók (39 db + 1 db
mozgássérült parkolóhely).
2. A 13. hrsz-ú orvos rendelı szervizútja mellett lévı parkolók a szombati munkarend
szerinti napokon.
II. díjzóna:
1. A Mártírok úti pályatest mellett, a haladási irány jobb oldalán, az úttesttel
párhuzamosan az Ady E. krt. keresztezıdés és a Dorogi úti keresztezıdés között
felfestéssel kialakított várakozóhelyek.
2. Az Ady E. krt. – Mártírok u. – Ady E. krt. 7-9-11. számú lakótömb szervizútja által
határolt, 2891. hrsz-ú területen leburkolt terület felfestéssel kialakított várakozóhelyek.
3. A Mártírok úti pályatest mindkét oldalán kiépített, a helyi közútra merıleges
várakozóhelyek.

Hajdúnánás, 2008. január 24.

2. számú melléklet
az 1/2008. (I. 28.)
Önkormányzati Rendelethez

A várakozóhelyek igénybevételének 2007. évi díja

1. Parkolási díjtételek: (ÁFA-val együtt értendık)
2. Parkolási díj
a) I. díjzóna
Jármő típusa
Személygépkocsi, motorkerékpár
Autóbusz
(12
személyig),
tehergépkocsi
(3,5
tonna
össztömegig)

Díj
120,- Ft/óra
120,- Ft/óra

A parkolási célra igénybe vehetı legrövidebb parkolási idıtartam: 15 perc.
A jegyváltás módja: parkolóautomatánál
b) II. díjzóna
Jármő típusa
Személygépkocsi, motorkerékpár
Személygépkocsi, motorkerékpár
Autóbusz
(12
személyig),
tehergépkocsi
(3,5
tonna
össztömegig)
Autóbusz
(12
személyig),
tehergépkocsi
(3,5
tonna
össztömegig)

Díj
60,- Ft/óra
240,- Ft/nap
60,- Ft/óra

240,- Ft/nap

A parkolás céljára igénybe vehetı idıtartam: az igénybevétel napján, a fizetésköteles
idıszak teljes idıtartamára.
A jegyváltás módja: parkoló ırnél
3. Pótdíjak
A Rendelet 13. § (2) bekezdésében leírt esetekben a jogosulatlan parkolás után
- annak észlelésekor - és azt követıen minden megkezdett óránként 2.000,- Ft.
Ha a pótdíjat 8 napon túl fizetik be, úgy a meghatározott pótdíj kétszeresét kell
megfizetni.
A pótdíj kétszeresét köteles fizetni az, aki a mozgáskorlátozottak részére fenntartott
fizetı várakozó helyeket engedély nélkül veszi igénybe.

Hajdúnánás, 2008. január 24.

