TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
- a 17/2018. (XI. 5.), 11/2020. (III. 26.), 34/2020. (X. 29.), és 1/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelettel
módosított 14/2017. (IV. 27.)
önkormányzati rendelete
a fizető parkolás rendjéről és díjáról
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) és 48.
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 38. § a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
Rendelet hatálya
1.§
(1) E rendelet területi hatálya Tamási Város Önkormányzata közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és
egyéb közterületeken kijelölt várakozási övezet táblával és fizető parkolásra utaló kiegészítő táblával
megjelölt, díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területekre valamint a Tamási Polgármesteri
Hivatal1 (továbbiakban: Hivatal) épületének udvarára – tamási 318. és 319. hrsz alatti ingatlanokra –
terjed ki.
(2) A képviselő-testület az 1. mellékletben felsorolt közterületeket fizető parkolóvá nyilvánítja (továbbiakban: fizető parkolóhelyek)
(3) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati fizető parkolót igénybe vevő közúti járműre,
annak vezetőjére. Amennyiben a vezető személye nem állapítható meg, úgy a gépjármű tulajdonosára,
illetve üzembentartójára.
A fizető parkolóhelyek igénybevétele
2.§
(1) A fizető parkolóhelyeket munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között (továbbiakban: üzemeltetési idő)
díj ellenében lehet igénybe venni (továbbiakban: várakozási díj).
(2) A várakozási díjfizetési kötelezettség automata jegykiadóból váltott jeggyel, mobilparkolással, üzemeltetőtől gépjármű forgalmi rendszámára szóló parkolási bérlettel vagy parkolási engedéllyel teljesíthető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti időszakon kívül a fizető parkolóhelyek használata díjmentes.
(4) A várakozási díjakat, a bérletek díját valamint a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíj mértékét e
rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) 2A várakozási díjat a jármű tényleges várakozási idejére, de legalább 15 percre előre kell megfizetni.
A várakozási időtartam meghosszabbítása csak új parkoló jegy váltásával történhet.
(6) A megváltott parkolójegy csak a megváltás napjára a rajta feltüntetett időtartamra, a bérlet pedig a
rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes.
(7) A várakozási díj a gépjármű őrzését vagy más szolgáltatás nyújtását nem foglalja magában.
(8) Parkolójegy vagy parkolási bérlet nélkül a parkolóban várakozni tilos.
(9) A megváltott jegyet vagy bérletet, valamint a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványát a jármű
szélvédőjén belül, kívülről is olvasható módon kell elhelyezni, a parkoló elhagyásáig meg kell őrizni
és azt az ellenőrzésre jogosult kérésére fel kell mutatni.
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3.§
(1) Díjmentesen használhatják a fizető parkolóhelyeket:
a) a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők és az orvosi ügyelet járművei;
b) a közüzemi szolgáltatást ellátó szervezetek járművei munka-, illetve szolgáltatás- végzése, a hibaelhárítás szükséges idejére (indokoltság esetén a megkülönböztető jelzőlámpát is működtetve),
c) 3a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsik, amelyek a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály
alapján világoszöld alapszínű rendszámmal rendelkeznek.
(2) A fizető parkolók átmeneti vagy egyéb célú igénybevételét a polgármester a közterület-használatról szóló
rendelet szabályai szerint engedélyezheti.
(3) 4Magyarország Alaptörvénye alapján kihirdetett veszélyhelyzet idején üzemeltető díjmentessé teheti a
fizető parkolást.
Bérlet
4. §
(1) A járművek tulajdonosai, üzembentartói a parkolóhelyek rendszeres használata céljából havi és éves parkolási bérletet válthatnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérletek nem jogosítanak a Hivatal udvarában történő várakozásra.
(3) A tamási 350 és 357 hrsz alatti területeken található üzletházak üzemeltetője 30 db éves bérlet díjmentes
igénybevételére tarthat igényt, amelynek felhasználása a gépjármű forgalmi rendszámának feltüntetéséhez
kötött.
A fizető parkolóhelyek üzemeltetése
5. §
(1) A rendelt hatálya alá tartozó fizető-parkoló rendszert a Tamási Szolgáltató Kft.5 üzemelteti.
(2) Az üzemeltető a gondoskodik a fizető parkolóhelyek fenntartásáról, mozgásukban korlátozott személyek
részére várakozó helyek kialakításáról, beszedi a várakozási díjakat és szabálytalan parkolás esetén a pótdíjakat.
(3)
Ellenőrzés
6. §
(1) A parkolóhelyek e rendelet szerinti igénybevételét az üzemeltető arcképes igazolvánnyal rendelkező megbízottja és a közterület-felügyelő ellenőrzi. A jogosulatlan parkolás tényét az ellenőrzést végző fotóval
rögzíti.
(2) A várakozási díjon felül a mellékletben meghatározott mértékű pótdíjat köteles fizetni, aki
a) a parkolási díjat a várakozás megkezdésekor nem fizette meg, illetve az üzemeltetési időben díjfizetés nélkül várakozik,
b) ellenőrzésre alkalmatlan jegyet vagy bérletet használ.
(3) Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy a gépjármű a parkolójegyen feltüntetett időt túllépve is a
parkolóban várakozik, a 2. melléklet szerinti pótdíjat kell megfizetni.
(4) Mentesül a pótdíj megfizetése alól, aki díjmentességre vonatkozó engedély vagy érvényes parkoló jegyet,
bérletet az üzemeltetőnek 8 napon belül bemutatja.

A Hivatal udvarának használatára vonatkozó rendelkezések
7. §
(1) A rendelet 1. §-ában hivatkozott, a Hivatal épülete udvarának bekerített része és a „behajtani tilos” táblával
ellátott területe, valamint a Városi Művelődési Központ és a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységek közös udvara magánterület, így ott parkolni tilos.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a Hivatalnál alkalmazásban álló, valamint az (1) bekezdésben foglalt intézményeknél dolgozókra, a képviselő-testület és a képviselő-testület mellett működő
bizottsági tagokra, Tamási Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló
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gazdasági társaságok dolgozóira, valamint az önkormányzat fenntartásában levő intézmények vezetőire,
akik részére sorszámmal ellátott parkolási engedély kerül kiadásra.
(3) Jelen §-ban foglaltak betartásáról a közterület-felügyelő köteles gondoskodni. A közterület-felügyelő a (3)
bekezdésben felsorolt személyekről nyilvántartást köteles vezetni, melyet rendszeresen aktualizálnia kell.

Vegyes, záró rendelkezések
8.§
(1) 6Ez a rendelet 2017. július 17. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a fizető parkolás rendjéről
szóló 12/2004. (VI. 6.) önkormányzati rendelet.
(2) Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendeletének 1. §a kiegészül az alábbi d) ponttal:
(„(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a
…..”)
d) a fizető parkolás rendjéről és díjáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott fizető parkolóhelyeket
a rendeltetésétől eltérő célra veszi igénybe, illetve a járművek parkolását egyéb módon zavarja vagy akadályozza.

Porga Ferenc s. k.
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin s. k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2017. április 28-án.
Tamási, 2017. április 28.
Gulyásné dr. Könye Katalin s. k.
jegyző

Záradék:
Utolsó egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2021. január 20.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

1. melléklet: a 14/2017. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelethez:
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Várakozási díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek
parkolóhelyek
száma (db.)

hrsz

1.

Spar üzletház környezete

37

337/1, 355

2.

Kormányhivatal előtti terület

24

356

25

356

12

732/5

15

372

79

303, 844

3.
4.
5.
6.

Kormányhivatal-Dám üzletház
közötti terület
Dám üzletház Szabadság utca felőli oldalán található terület
Dám üzletház Bezerédj utca oldalán található terület
Kossuth Lajos tér

2. melléklet: a 14/2017. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelethez:7,8
A fizető parkolóhelyeken alkalmazandó várakozási díjak, bérletek díja, a jogosulatlan használatért
fizetendő pótdíj mértéke
Várakozási díj mértéke:
Az 1. melléklet 1-5. pont szerinti fizető parkolóhelyek esetében:
járművenként és óránként

Az 1. melléklet 6. pont szerinti fizető parkolóhelyek esetében:
járművenként és óránként

első óra ingyenes
az követően 240,- Ft

240,- Ft

Autóbusz és járműszerelvény (KRESZ 1. sz. függelék II/p.) esetén annyiszor kell a kívánt időre parkolójegyet
váltani, amennyi parkolóhelyet a jármű (-szerelvény) elfoglal.
Bérletek díja:
havi bérlet
éves bérlet

6.000,- Ft
60.000,- Ft

A havi és éves bérlet váltásakor kedvezményre jogosultak az 1. melléklet 6. pont szerinti fizető parkolóhelyek
közvetlen környezetében bejelentett telephelyet (amely lehet székhely is) üzemeltető (működtető) egyéni és
társas vállalkozók, akik az ingatlant tulajdonosként, vagy bérlőként használják (Kedvezményes bérlet).
Kedvezményes bérlet díja:
havi bérlet
éves bérlet

4.500,- Ft
45.000,- Ft

Pótdíj mértéke járművenként és alkalmanként:
15 napon belül befizetés esetén
15 napon túli befizetés esetén

2.400,- Ft
9.600,- Ft
***
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