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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.), a 

36/2015. (XII. 30.), a 11/2017. (VII. 07.), a 16/2017. (VIII. 29.) és a 21/2017. 

(X. 27.) számú módosítással 

a fizető parkolóhelyek működtetéséről  
 

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 §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a fizető parkolóhelyek működtetéséről 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 elől 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 fizető parkolót igénybe vevő 

gépjármű vezetőjére, amennyiben a vezető személye nem állapítható meg, úgy a gépjármú 

tulajdonosára, illetve üzembentartójára. 

 

Értelmező 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 jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt 

elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez és egyéb 

feltételekhez kötött.  

2. 1Jogosult magánszemély: akinek állandó lakóhelye Harkány város, Drávaszerdahely, 

Márfa, vagy Szava községek közigazgatási területén van és saját tulajdonú, vagy általa 

lízingelt, vagy általa üzemben tartott „A”díjosztályba tartozó gépjárművel 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. 

2.a.2 Jogosult alkalmazott: az a magánszemély, dolgozó vagy alkalmazott, aki a 3. pont 

szerinti Harkányi Jogosult intézménnyel foglalkoztatotti jogviszonyban áll, (a jogviszony 

jellegétől függetlenül) jogosult a saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, ill. üzemben tartott 

                                                 
1 Módosította a 36/2015. (XII. 30.) számú Önk. rendelet. 
2 Beiktatta a 19/2015. (VI. 19.) számú Önk. rendelet. 
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„A”díjosztályba tartozó gépjárművére vonatkozóan – korlátozott megállási zónában; 

kizárólag e rendelet 4.§ i.) pontjában megjelölt parkolási területen érvényes -  éves dolgozói 

bérlet megvásárlására. (Jogosult alkalmazott esetében a jogosultság az alkalmazott által 

használt, közeli hozzátartozója tulajdonában lévő gépjármű esetében is fennáll.) 

3. 3Jogosult intézmény: Harkány város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, 

fiókteleppel rendelkező jogi személynek minősülő, gazdálkodási tevékenységet folytató  

társas vállalkozás vagy más, jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező egyéb szervezet, vagy egyéni vállalkozó a tulajdonában lévő, általa lízingelt 

vagy üzemben tartott díjfizetési körbe tartozó gépjárművei tekintetében. (Egyéni vállalkozó 

esetében a jogosultság a vállalkozó által használt, közeli hozzátartozója tulajdonában lévő 

gépjármű esetében is fennáll.) 

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

vontató eszköz. 

5. Gépjármű: a KRESZ 1. sz. függelékének II/b. pontja szerinti jármű. 

6. „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. 

7. „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. 

 

8. Üzemeltető: a parkoló zónák üzemeltetője, Harkány Város Önkormányzata (Parkolási 

Ügyfélszolgálat: 7815 Harkány, Kossuth u.2.) 

9. A gépjármű üzemben tartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 

LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott üzembentartó. 

10. Parkolóbérlet: parkoló zónában történő 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 gépjárművük forgalmi engedélyébe 

nem az állandó lakóhely került bejegyzésre, valamint azok a tartósan Harkányi 

munkahellyel rendelkező munkavállalók, akik tevékenységükkel sokat tesznek Harkány jó 

hírének növelése érdekében, vagy kiemelkedő tevékenységet folytatnak a kultúra, 

turizmus, tudomány, egészségügy vagy egyéb területen. A méltányossági kérelmeket a 

bizottság minden hónapban egy alkalommal a Képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági 

ülésen bírálja el. 

12. 4Közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakkal egyezően: a 

házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 

13. 5Környezetkímélő gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és 

                                                 
3Módosította a 19/2015. (VI. 19.) számú Önk. rendelet. 
4 Beiktatta a 19/2015. (VI. 19.) számú Önk. rendelet. 
5 Beiktatta a 21/2017. (X. 27.) számú Önk. rendelet. 
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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. 

A parkoló zónák üzemeltetése 

3.§  

 (1) Harkány Város közigazgatási területén a parkoló zónában a fizetőparkolás feltételeinek 

a biztosítására irányuló közszolgáltatást Harkány Város Önkormányzata (továbbiakban 

üzemeltető) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 

16/A §-a alapján és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D § (2) bekezdése 

alapján látja el. 

  (2) Üzemeltető jogosult parkolójegyek, bérletek kiadására illetve parkolási díj 

beszedésére, valamint a parkolóhelyek rendeletnek megfelelő igénybevételének 

ellenőrzésére. A parkolóhelyek érvényes parkolójegy, bérlet, vagy mozgáskorlátozottak 

névre szóló parkolási igazolványa nélküli igénybevétele pótdíjfizetési kötelezettséget von 

maga után. A pótdíj kiszabására az üzemeltető jogosult, a pótdíjak beszedésére az 

üzemeltető, ill. jogi képviselője jogosult. 

 

Fizetőparkoló zónák és parkolóhelyek használatának szabályai 

Parkoló zónák és jelölésük 

4.§  

(1) 6Az önkormányzat Harkány városban az alábbi zóna határokat és az azok által közrefogott 

területet jelöli ki fizető 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 6. számú ingatlantól a 64. számú ingatlanig. 

b.) Harkány, Kossuth u. 5. számú (2465 hrsz.-ú ingatlan) volt „Bányász étterem” helyén 

létesített-parkoló (egyedi megállapodás alapján) 

c.) 7Rózsa utca: páros oldalon a 2. házszámtól a Ságvári utcai kereszteződésig és a tó felőli 

oldalon a 995/2 hrsz-ú ingatlanon kialakított parkoló, valamint a 995/1 hrsz-ú üzlet és a 

Siklósi út kereszteződésében kialakított parkoló rész. 

 

d.) Bartók Béla utca: a Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződéstől a páros oldalon a 4. számú 

ingatlanig, valamint a Dráva hotellel (2437 hrsz.) szemben a Fürdő oldalán az utca végén 

a fürdő ÉNY-i telekhatár vonaláig, és a Xavin hotel (2496/3 hrsz.) melletti parkolótér. 

Ezen felül szintén a parkoló zóna részét képezik a 2489 hrsz-ú és a 2500/1 hrsz-ú 

ingatlanok; és a Bartók Béla utca 3-15. házszámú ingatlanokig, az ezen ingatlanokkal 

szemközti oldalon.  

e.) Bajcsy-Zsilinszky utca: az Ady E. utcai kereszteződéstől a Bartók Béla utcai 

kereszteződésig mindkét oldalon, valamint a Bartók Béla utcai keresztezősétől észak felé 

                                                 
6 Módosította a 19/2015. (VI. 19.) számú Önk. rendelet. 
7 Módosította a 11/2017. (VII. 07.) számú Önk. rendelet. 
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a 11. házszámú ingatlanig az utca keleti oldalán. 

f.) Liszt Ferenc tér és az ahhoz vezető bekötő út déli oldala. 

g.) Kórház parkoló: 2461/1 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) 

j.) 8Harkányi Gyógyfürdő Zrt. tulajdonát képező 2467/2 hrsz-ú ingatlan parkoló terület része 

(külön megállapodás alapján) 

 

(2) A fizető parkoló zónát "Várokozási övezet (zóna)" jelzőtábla (KRESZ 112/d ábra) és a 

fizetésre utaló kiegészítő tábla jelöli, melyen fel kell tüntetni a fizetési kötelezettség időbeli 

hatályát, és amennyiben a várakozási idő korlátozott, a maximális várakozás időtartamát. A 

fizetési kötelezettség a parkolási zónában lévő utakon elhelyezett „ Várakozási övezet 

(zóna) vége” jelzőtábláig (KRESZ 112/e ábra) áll fenn. 

  (3) Külön szöveges táblán, vagy a díjfizetésre rendelt berendezésen (jegykiadó automata) 

fel kell tüntetni a parkoló üzemeltető nevét, címét, telefonszámát, a parkolási díj és pótdíj 

összegét és azt a területet, amelyre a rendelet által megállapított díjfizetés érvényes, 

továbbá a díjfizetés időszakát és a fizetés módját. 

 

Parkolási díj 

5.§  

 

(1) A három, vagy ennél több kerekű járművel történő parkolásért, illetve a parkoló zóna 

egyéb igénybevételéért az igénybevevő a 2. mellékletben meghatározott díjat köteles 

fizetni. A várakozási díj és a pótdíj Harkány Város Önkormányzatát illeti meg, mely díjak 

beszedése az üzemeltető és jogi képviselőjének feladata. 

 

(2) A fizetőparkoló-zónákban a parkolóhelyek igénybevételéért a díjat: 

a) parkolójegy kiadó automatával ellátott parkoló zónákban, vagy ezek egyes szektoraiban 

az automatákból váltott parkolójeggyel, a megállást követően haladéktalanul, felhívás 

nélkül,  

b) 9a 2.§ 2.-3. pontjában meghatározott jogosult magánszemélyek, jogosult alkalmazottak 

és jogosult intézmények által valamint a 8.§ (2) i.) pontban foglaltak szerint az üzemeltető 

erre kijelölt telephelyén váltható, meghatározott időtartamú parkolóbérlet ellentételeként 

készpénzzel, banki átutalással, más bankkártyához hasonló kártyával, vagy 

c) az üzemeltető erre kijelölt telephelyén bárki által váltható, meghatározott időtartamú 

parkolóbérlet ellentételeként készpénzzel, bankkártyával, banki átutalással, más 

bankkártyához hasonló kártyával lehet megfizetni. 

Az a) – c) pontban felsorolt díjfizetési módozatok részletes feltételeiről a 2. melléklet 

rendelkezik. 

(3) 10A parkolási alapdíj összege „A” díjosztályú gépjármű esetében 200,-Ft/óra. A 

                                                 
8 Beiktatta a 36/2015. (XII. 30.) számú Önk. rendelet. 
9 Módosította a 36/2015. (XII. 30.) számú Önk. rendelet. 
10 Módosította a 21/2017. (X. 27.) számú Önk. rendelet. 
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parkolási alapdíj összege „B” díjosztályú gépjármű várakozása esetén 400,-Ft/óra. 

(4) A fizetőparkoló-zónában a megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 

jegykiadó automatából váltott jegy esetén 15 percnek megfelelő összeg.  

(5) A fizető parkolót igénybe vevők parkolási díjat kötelesek fizetni az alábbi időpontokban 

egységesen mindkét zónára vonatkozóan: 

Hétfőtől péntekig                 8.00-18.00 óráig 

Szombaton                           8.00-18.00 óráig 

Vasárnap                              8.00-18.00 óráig 

 

(6) A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében 

megjelölt munkaszüneti napokon a fizető parkoló zóna díjfizetés nélkül vehető igénybe. 

(6a) 11A Képviselő-testület mérlegelési jogkörében, indokolt esetben, normatív döntésével 

meghatározhat olyan napot vagy időszakot, amikor a parkoló zóna díjfizetés nélkül vehető 

igénybe. 

(7) A parkoló használat ideje alatt az üzemeltető nem biztosítja a gépjármű őrzését, és nem 

felel a gépjárműben keletkezett károk megtérítéséért, továbbá a gépjármű 

eltulajdonításáért.  

(8) A parkolási idő 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 rendjéről szóló rendelet rendelkezései alapján lehet.  

 

Igénybevevő kötelezettsége 

6.§  

(1)  Az 4.§ (1) bekezdésben és az 1. mellékletben meghatározott parkolási zónában várakozó 

gépkocsi vezetője köteles a gépkocsitól való eltávozás előtt a parkolójegyet előre megváltani, és 

a parkolójegyet vagy a bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát 

a gépjármű első szélvédője mögött a műszerfalon úgy elhelyezni, hogy a rajta lévő adatok 

bármikor, szabad szemmel is leolvashatóak legyenek. Ennek elmulasztása pótdíjfizetési 

kötelezettséget von maga után. 

(2) Az üzemeltető parkoló ellenőrének vagy közterület-felügyelőnek 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.  

                                                 
11 Beiktatta a 16/2017. (VIII. 29.) számú Önk. rendelet. 
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(3) A (2) bekezdésében meghatározott bérlet tartalmazza legalább a gépjármű forgalmi 

rendszámát (a rendszám nélküli bérlet kivételével) és a jogosultság időtartamát.  

(4) 12A rendelet 2. § 2. pontja szerinti jogosult magánszemély gépjárművei (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 lehetőség.) Azok a magánszemélyek, akik Siklós Város Önkormányzata 

által kibocsátott érvényes siklósi, rendszámos bérlettel rendelkeznek, annak felmutatása esetén 

jogosultak e rendelet 2.§ 2. pontja szerinti személyekkel egyező feltételekkel harkányi parkoló 

bérlet vásárlására. 

(4a) 13A rendelet 2. § 2.a pontja szerinti jogosult alkalmazott gépjárművei (saját tulajdonú vagy 

általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves Harkány parkoló bérlet vásárlására jogosult 

bruttó 4.000.- Ft összegért. 

(5) 14A rendelet 2. § 3. pontja szerinti jogosult intézmények gépjárművei (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 lehetőség.) Azok a magánszemélyeknek nem minősülő egyéb jogi 

személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező személyek és 

szervezetek, ill. magánszemélyeknek nem minősülő társas vagy egyéni vállalkozók, akik siklósi 

vállalkozók részére kiadható kedvezményes árú, érvényes bérlettel rendelkeznek, annak 

felmutatása esetén jogosultak e rendelet 2.§ 3. pontja szerinti személyekkel egyező feltételekkel 

harkányi parkoló bérlet vásárlására. 

(6) 15A 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.)” 

(7)  Az üzemeltető a parkolóbérletek kiadásáról nyilvántartást vezet. 

(8) 16A parkolási bérletek cseréjének és pótlásának díja: 1400,- Ft/db. A 7.§ (4)-(4a)-(5) 

bekezdésében foglalt valamint a 8.§ (2) bekezdés i.) pontjában foglalt éves parkolóbérletek a 

tárgyévben és a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényesek. A 7.§ (6) bekezdésében 

foglalt bérletek az előzőektől eltérően a megvásárlás napjától számított féléves/éves időszakra 

érvényesek. 

(9) Amennyiben az adott évben az (4) – (6) bekezdés szerinti bérlettel már rendelkező kérelmező 

az érvényesség időtartama alatt járművet cserél, úgy a bérletcsere díját meg kell fizetni. 

(10) Aki a parkolóbérletet nem e rendeletben meghatározott módon használja, annak az abban 

megállapított jogosultsága megszűnik, és a nyilvántartásból törlésre kerül. 

(11) Az (4) – (6) bekezdésben meghatározott jogosult magánszemélyek, illetőleg jogosult 

intézmények adataikban, valamint a gépjármű tulajdonjogában, üzemeltetési jogában, feltüntetett 

adatokban bekövetkezett változást, továbbá a parkolóbérlet elvesztését nyolc napon belül 

kötelesek bejelenteni az üzemeltetőnek. A parkolóbérlet a bejelentéssel érvényét veszti, és a 

nyilvántartásból törlésre kerül. 

                                                 
12 Módosította a 19/2015. (VI. 19.) számú Önk. rendelet. 
13 Beiktatta a 19/2015. (VI. 19.) számú Önk. rendelet. 
14 Módosította a 19/2015. (VI. 19) számú Önk. rendelet. 
15 Módosította a 21/2017. (X. 27.) számú Önk. rendelet. 
16 Módosította a 36/2015. (XII. 30.) számú Önk. rendelet. 
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(12) Akinek parkolásra jogosító bérlete van, és az erre való jogosultsága megszűnt, köteles azt a 

megszűnéstől számított 8 napon belül az üzemeltetőnél leadni. 

8.§  

(1) A 4. § (1) bekezdésben és az 1. mellékletben megjelölt területeken működő üzletek, illetőleg 

intézmények ellátását biztosító járművek munkanapokon 8-9 óra között a szállítási feladat 

ellátásának időtartamára díjmentesen vehetik igénybe a fizető parkolóhelyeket folyamatos 

rakodás céljára.  

 (2)   A díjzóna területén díjfizetés nélkül várakozhat: 

a.)  taxi üzemeltetője a be- és kiszállás idejére (idős, vagy beteg arra rászoruló, kísérő 

nélküli személyek esetén a lakáshoz, vagy a lakástól történő kísérés idejére, de 

legfeljebb 10 perc időtartamra), 

b.) tehertaxi üzemeltetője a le és a felrakodás idejére, de legfeljebb 30 percre, 

c.) a sürgősségi betegellátást és ügyeleti ellátást végző orvos feladatának ellátása 

idejére, de legfeljebb 60 percig,  

d.) a KRESZ 49. §-ában meghatározott fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt 

gépjárművek, 

e.) a KRESZ 50. §-ában meghatározott figyelmeztető jelzéssel felszerelt és azt 

jogszerűen használó gépjárművek, 

f.)  diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműve, 

g.) az üzemeltető és az általa az üzemeltetéssel, vagy annak egy részével megbízott 

szervezet erre kijelölt gépjárművei, 

h.) az ellenőrzést végző Tűzoltóság, a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

tulajdonában álló gépjárművek, a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedés 

Felügyelőségének az ellenőrzést ellátó járművei, a Rendőrség ellenőrzést végző 

gépjárművei és a Siklósi Járási Hivatal, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal 

Harkányii szakigazgatási szervei tulajdonában lévő, által lízingelt vagy üzemben 

tartott díjfizetési körbe tartozó ellenőrzést végző gépjárművei az ellenőrzés idejére 

i.) 17az adótartozással nem rendelkező jogosult intézmény, melynek fő tevékenysége 

a szállodai szolgáltatás, valamint a regisztrált vendégtartónak minősülő 

üdülőtulajdonosok vendégei gépjárműveikkel díjfizetés nélkül jogosultak várakozni a 

jogosult intézmény székhely/telephely/ fiókhely szerinti parkoló zónában. A 

mentességet igénybe vevő köteles az üzemeltetőnél bruttó 4.000.- Ft/parkolóhely 

összegért, de maximum a rendelkezésre álló vendégszobák számával egyező számú 

parkolóhely erejéig, éves vendégbérlet vásárolni, és annak a parkoló bérletekre 

vonatkozó előírásokhoz hasonló elhelyezéséről gondoskodni, valamint felelős azért, 

hogy a vendégbérletet jogosulatlan személyek ne vegyék igénybe. A vendégbérleten 

fel kell tüntetni a szálláshely nevét és címét. 

j) a Magyar Posta tulajdonában lévő, általa lízingelt vagy üzemben tartott díjfizetési 

körbe tartozó gépjárművei a küldemények be és kiszállításának, kézbesítésének 

idejére (maximum 3 db gépjármű erejéig). 

k.) 18Harkányban területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok és 

védőnők az általuk megjelölt rendszámú gépjárműre; 

l.) polgármesteri döntés alapján különös méltánylást érdemlő esetben a város 

                                                 
17 Módosította a 19/2015. (VI. 19.) számú Önk. rendelet. 
18 Módosította a 19/2015. (VI. 19.) számú Önk. rendelet. 
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érdekében megvalósuló pályáztok, építési beruházások lebonyolítása esetén, annak 

időtartamára a pályázatot, építési beruházást megvalósító személy/ alkalmazottja. 

m.) 19a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező – a 2.§ 13. 

pontjában meghatározott – környezetkímélő gépkocsi. 

(3) A KRESZ 14. § (13) bekezdése szerinti, a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott 

mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott vagy mozgáskorlátozottat 

szállító személy járművével időtartam-korlátozása nélkül várakozhat, ha a 

mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát a szélvédő mögött ellenőrizhető 

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 időtartamra, valamint a rajta feltüntetett 

korlátozásokkal érvényes. 

(3) A parkolási díj megfizetéséért a jármű üzembentartója felelős. Ezen díjak megfizetésének 

kötelezettsége alól az üzembentartó csak a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/D. 

§ (4) bekezdésében foglaltak fennállása esetén mentesül. 

(4) A fizető parkoló jogosulatlan igénybevételéért 1 óra alapdíjat és a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat köteles fizetni. 

(5) A fizető parkoló jogosulatlan igénybevételének minősül: 

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 gépjárművön belül az első szélvédő mögött ellenőrizhető módon elhelyezve, 

c.) A parkolásért, vagy a parkoló zónák egyéb igénybevételéért fennálló fizetési 

kötelezettség elmulasztása miatt, vagy a kifizetett várakozási időnek – 1 óránál rövidebb 

várakozási idő esetén 5 perccel, 1 óra vagy annál hosszabb várakozási idő esetén legalább 15 

perccel történő – túllépése.  

(6)  A fizető parkolóhelyet jogosulatlanul igénybevevő járművön az üzemeltető fizetési 

felszólítást hagy. A fizetési felszólításon a rendelet megsértésének tényét, helyét, időpontját, a 

gépjármű rendszámát, gyártmányát, valamint a pótdíj fizetésének módjára vonatkozó 

tudnivalókat kell feltüntetni 

(7)  A pótdíj fizetésének elmulasztásáért a jármű forgalmi engedélybe bejegyzett üzemben tartója 

a felelős. Az üzembentartó a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól a közúti közlekedésről 

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 időpontjától számított 8 napon 

belül az igénybevételre jogosító bérletét az üzemeltetőnek bemutatja, a (9) bekezdésbe foglaltak 

kivételével, törölni kell. 

(9) A (8) bekezdésben meghatározottak nem alkalmazhatóak a forgalmi rendszám nélkül kiadott 

                                                 
19 Beiktatta a 21/2017. (X. 27.) számú Önk. rendelet. 
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bérletek esetében. 

(10) Ha az igénybevevő parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a jegyautomata 

meghibásodott, köteles másik automatánál jegyet vásárolni. Amennyiben 150 m-en belül másik 

működő jegyautomata nincs, úgy az igénybevevő parkolása ingyenes. 

Ellenőrzés, szankciók 

10.§  

(1) A parkoló zóna szabályszerű igénybevételét (használatát), az igénybevételre (használatra) 

jogosító bérletek a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványának meglétét, a 

parkolásért járó díj megfizetését az üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni. 

(2) A mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek használatának jogosultságát az 

üzemeltető, valamint Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyelete, a KRESZ 

szabályoknak megfelelő igénybevételt pedig a Rendőrség, valamint a Harkányi Közterület-

felügyelet jogosult ellenőrizni. 

(3) A 9. § (5) szakaszban részletezett jogosulatlan parkolás, továbbá a mozgáskorlátozott 

várakozóhelyek szabálytalan használata esetén a pótdíjazás jogkövetkezményének 

érvényesítésére az üzemeltető jogosult. 

(4) Az erre jogosult a pótdíjfizetési felszólítást a jármű első szélvédőjén köteles elhelyezni. A 

felszólításnak tartalmaznia kell az ellenőrzés időpontját, a parkolás helyét, a gépjármű 

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 közlekedésről 

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 

megfelelő díjfizetési kötelezettség áll fenn. 

(2) Az adott parkolózónában lévő parkolóhelyek számát meghaladó mértékben parkolásra 

jogosító bérlet nem adható ki.  

(3) 20A 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. 

 

(4) A várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket és azok felhasználását az 

önkormányzat nyilvántartja. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján haladéktalanul közzé 

teszi a közúti közlekedésről 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 minősíti. 

                                                 
20 Módosította a 21/2017. (X. 27.) számú Önk. rendelet. 
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(2) A korlátozott forgalmú várakozási övezetbe behajtani csak a jegyző által kiadott behajtási 

engedély alapján, illetve áruszállítási célból e rendeletben meghatározott feltételek teljesítésével, 

a megszabott időkeretek között lehet. 

(3) Engedély nélkül is behajthat 

- a megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű (mentő, sürgősségi betegellátást végző orvos, 

rendőrség, tűzoltóság); 

- műszaki elhárítást igénylő esemény esetén az elhárításban részt vevő közszolgáltatók és 

hatóságok; 

- az útkarbantartó és parkgondozó jármű; 

- a várossal szerződéssel rendelkező szemétszállító jármű; 

- a polgármester és a jegyző; 

- a mozgáskorlátozottságot igazoló engedéllyel rendelkező mozgáskorlátozottak, illetve az őket 

szállítók gépjárművei, amennyiben az engedélyes érdekében használják. 

(4) Behajtási engedélyt Harkány Város Jegyzőjénél írásban igényelhetik a Zsigmondy sétányról 

bejárattal rendelkező vállalkozók. Üzlethelyiségenként egy engedély igényelhető, amely egy órás 

várakozásra jogosít.  

(5) A behajtási engedélyeket egy évre, sorszámozott formanyomtatványokon adja ki Harkány 

város jegyzője, éves díjuk 3000,- Ft/db. 

A behajtási engedélyeket és a mozgáskorlátozottak parkolási engedélyét a járműben, a szélvédő 

mögött kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességéről az ellenőrzést 

végző személy megbizonyosodhasson. 

(6) Áruszállítás céljából közúti gépjárművel munkanapokon lehet behajtani a sétány területére. 

Ezen időszakon kívül az árufeltöltés közúti forgalomban részt nem vevő, zaj-és légszennyezést 

nem okozó szállítóeszközzel (elektromos targonca, gumikerekes kézikocsi) lehetséges. 

(7) A jegyző 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 

gépjármű 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 rendelkező háziorvosok Harkány Város 

Jegyzőjénél 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 egyidejűleg hatályát veszti Harkány Város Képviselő-

testületének a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001. (IV.23.) 

számú önkormányzati rendelet.  E rendelet hatályba lépése előtt kiadott parkolóbérletek az 

eredeti érvényességi idővel 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 idő a 2016. évtől 

kezdődően kiadott bérletekre vonatkozóan már a 7.§ (8) bekezdésében foglaltakhoz igazodik.  

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

       

Harkány, 2015. április 2. 
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 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 

 polgármester       jegyző 

Kihirdetve:  

Harkány, 2015. április 9. 

        Dr. Markovics Boglárka 

         jegyző 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. 10. 30. 

 

        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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