
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

……/2017. (……..) önkormányzati rendelete  

Velence Város parkolási rendjéről 

 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (4) bekezdésében és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:  

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

(1) A jelen rendelet területi hatálya Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 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 

Velencei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) előtti meglévő parkoló területre 

terjed ki. 

 

(2) A jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi, az (1) bekezdésben megjelölt fizető 

parkolót igénybe vevő hatósági rendszámmal ellátott közúti gépjárműre.  

 

(3) A jelen rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi, az (1) bekezdésben megjelölt fizető 

parkolót igénybe vevő gépjármű üzembentartójára. (Üzembentartó a gépjármű tulajdonosa, 

illetve akit a gépjármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően 

igazolt jogcím alapján a gépjármű-nyilvántartásba bejegyeztek.)  

 

A fizető parkolóhelyek igénybevétele 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat a jelen rendelet 1. mellékletében felsorolt közterületeket fizető 

parkolóhellyé nyilvánítja (a továbbiakban: fizető parkolóhelyek). 

 

(2) A fizető parkolóhelyeket minden év május 1. napjától szeptember 30. napjáig, a hét minden 

napján 08.00 és 20.00 óra között, október 1. napjától április 30. napjáig 09.00 és 18.00 óra 

között (a továbbiakban: üzemeltetési idő) díj ellenében lehet igénybe venni (a 

továbbiakban: várakozási díj). 

 

(3) A várakozási díj-fizetési kötelezettség a helyszínen jelen lévő parkoló őrtől váltott jeggyel, 

vagy az automata jegykiadóból váltott jeggyel teljesíthető. 

 

(4) A várakozási díjakat, valamint a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíj mértékét a jelen 

rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

(5) A várakozási díjat a jármű tényleges várakozási idejére kell megfizetni. A várakozási 

időtartam meghosszabbítása csak új parkoló jegy, vagy új nyugta váltásával történhet. 



 

(6) A megváltott parkolójegy vagy nyugta csak a megváltás napjára, a rajta feltüntetett 

időtartamra érvényes. 

 

(7) A várakozási díj a gépjármű őrzését vagy más szolgáltatás nyújtását nem foglalja magában. 

 

(8) Parkolójegy nélkül a parkolóban várakozni tilos. 

 

(9) A megváltott jegyet, 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. 

 

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, 

c) az elektromos járművek,  

d) a mozgáskorlátozott személyek gépjárművei, 

e) a Velence területén lakóhellyel rendelkező személyek. 

 

(2) Az (1) bekezdés e) pontja alapján azon személyek jogosultak a mentességre, akik 

rendelkeznek érvényes, a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványával, 

valamint a lakóhelyet igazoló hatósági igazolvánnyal.  

 

4. § 

 

(1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó fizető-parkoló rendszert a Velence Városgazdálkodási 

Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti. 

 

(2) Az Üzemeltető gondoskodik a fizető parkolóhelyek fenntartásáról, a mozgásukban 

korlátozott személyek részére várakozó helyek kialakításáról.  A várakozási díjakat és 

szabálytalan parkolás esetén a pótdíjakat az Üzemeltető szedi be.  

 

Ellenőrzés 

 

5. § 

 

(1) A fizető parkolóhelyek jelen rendelet szerinti igénybevételét az Üzemeltető megbízottja és 

a Velencei Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete ellenőrzi. A jogosulatlan parkolás 

tényét az ellenőrzést végző fotóval rögzíti. 

 

(2) A várakozási díjon felül a 2. mellékletben meghatározott mértékű pótdíjat köteles fizetni, 

aki a parkolási díjat a várakozás megkezdésekor nem fizette meg, illetve az üzemeltetési 

időben díjfizetés nélkül várakozik, ellenőrzésre alkalmatlan parkolójegyet vagy nyugtát 

használ. 

 



(3) Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a gépjármű a parkolójegyen 

feltüntetett időt túllépve is a parkolóban várakozik, a gépjármű üzembentartójának a 2. 

melléklet szerinti pótdíjat kell megfizetni. 

 

(4) Mentesül a pótdíj megfizetése alól, aki a díjmentességre vonatkozó engedélyt vagy az 

érvényes parkoló jegyet az Üzemeltetőnek az ellenőrzést követő 8 napon belül bemutatja. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

6. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti Velence Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a parkolási rendszerről szóló 11/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete.  

 

(3) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti Velence Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX.22.) önkormányzati rendelet 

16.§ -a és 17.§ -a.  

 

(4) Velence Város Önkormányzati Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének szabályairól szóló 15/2013. 

(VII. 30.) önkormányzati rendeletének 4. §-a kiegészül az alábbi i) ponttal: 

 

 „A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a 

 

i) a fizető parkolás rendjéről és díjáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

fizető parkolóhelyeket a rendeltetésétől eltérő célra veszi igénybe, illetve a gépjárművek 

parkolását egyéb módon zavarja vagy akadályozza.” 

 

 

 

 Koszti András Dr. Szvercsák Szilvia 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel 2017. ……………. napján. 

 

 

 Dr. Szvercsák Szilvia 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a …./2017. (…)  önkormányzati rendelethez: 

 

 

Várakozási díj-fizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek 

 

 

1. 4487/3 helyrajzi szám alatti terület (Béke utcai parkolóterület)  

 

2. 4413/6 helyrajzi szám alatti terület (IFI ház-körforgalom melletti aszfaltos terület) 

 

3. 1378/7 helyrajzi szám alatti terület (Tábor utcai kiépített parkoló melletti terület, 

Kápolnásnyék közigazgatási területéig) 

 

4. 1311 helyrajzi szám alatti közút (Nyár utcán a Velencei Polgármesteri Hivatal előtt 

meglévő parkoló terület) 

 

5. 1365/5 helyrajzi szám alatti terület (Kastély Park Széchenyi út felőli bekötő út, a 

Könyvtár előtti aszfaltos területig) 

 

6. 1168 helyrajzi szám alatti terület (Tópart utca Hősök Parkja felőli területe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a …./2017. (…)  önkormányzati rendelethez 

 

 

A fizető parkolóhelyeken alkalmazandó várakozási díjakról, valamint a jogosulatlan 

használatért fizetendő pótdíj mértékéről 

 

 

 

 

Várakozási díj-

fizetési 

kötelezettség alá 

tartozó várakozási 

területek 

 

 

 

 

Óradíj 

 

 

 

Napidíj 

 

 

 

Pótdíj 

1. 4487/3 helyrajzi 

szám alatti terület 

(Béke utcai parkoló 

terület)  

személygépkocsi: 

400,- Ft 

motorkerékpár:  

200,- Ft 

busz: 800,- Ft 

személygépkocsi: 

1490,- Ft 

motorkerékpár:  

700,- Ft 

busz: 3.990,- Ft 

személygépkocsi: 

15.000,- Ft 

motorkerékpár:  

10.000,- Ft 

busz: 30.000,- Ft 

 

2. 4413/6 helyrajzi 

szám alatti terület 

(IFI ház-körforgalom 

melletti aszfaltos 

terület) 

személygépkocsi: 

800,- Ft 

motorkerékpár:  

400,- Ft 

busz: 1.600,- Ft 

személygépkocsi: 

2990,- Ft 

motorkerékpár:  

700,- Ft 

busz: 3.990,- Ft 

személygépkocsi: 

15.000,- Ft 

motorkerékpár:  

10.000,- Ft 

busz: 30.000,- Ft 

 

3. 1378/7 helyrajzi 

szám alatti terület 

(Tábor utcai kiépített 

parkoló melletti 

terület, 

Kápolnásnyék 

közigazgatási 

területéig) 

személygépkocsi: 

400,- Ft 

motorkerékpár:  

200,- Ft 

busz: 800,- Ft 

személygépkocsi: 

1490,- Ft 

motorkerékpár:  

700,- Ft 

busz: 3.990,- Ft 

személygépkocsi: 

15.000,- Ft 

motorkerékpár:  

10.000,- Ft 

busz: 30.000,- Ft 

 

4. 1311 helyrajzi 

szám alatti közút 

(Nyár utcán a 

Velencei 

Polgármesteri 

Hivatal előtt 

meglévő parkoló 

terület) 

személygépkocsi: 

800,- Ft 

motorkerékpár:  

200,- Ft 

személygépkocsi: 

2990,- Ft 

motorkerékpár:  

700,- Ft 

 

személygépkocsi: 

15.000,- Ft 

motorkerékpár:  

10.000,- Ft 

5. 1365/5 helyrajzi 

szám alatti terület 

(Kastély Park 

Széchenyi út felőli 

bekötő ót, a 

Könyvtár előtti 

aszfaltos területig)   

személygépkocsi: 

800,- Ft 

motorkerékpár:  

200,- Ft 

személygépkocsi: 

2990,- Ft 

motorkerékpár:  

700,- Ft 

 

személygépkocsi: 

15.000,- Ft 

motorkerékpár:  

10.000,- Ft 



6. 1168 helyrajzi 

szám alatti terület 

(Tópart utca Hősök 

Parkja felőli területe)  

személygépkocsi: 

400,- Ft 

motorkerékpár:  

200,- Ft 

busz: 800,- Ft 

személygépkocsi: 

1490,- Ft 

motorkerékpár:  

700,- Ft 

busz: 3.990,- Ft 

személygépkocsi: 

15.000,- Ft 

motorkerékpár:  

10.000,- Ft 

busz: 30.000,- Ft 

 

 

 

 


