Mezőkövesd Város Önkormányzatának
46/2004.( XII.02.) ÖK számú
RENDELETE
a fizető parkolási rendszerről
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 15/2005.(III.31.), a 24/2006. (VIII.31.), a
33/2006. (XI.30.), a 45/2007. (XI.01.), az 54/2007.(XI.29.), 16/2008. (VI.26.), a
30/2008.(XI.27.), a 18/2009.(VII.01.), a 29/2009. (XII.03.), a 33/2010. (XII.16.), a 28/2011.
(XII.01.), a 30/2012. (XI.29.), a 29/2013. (XI.28.), 20/2014. (XI.27.), a 22/2015. (XI.26.)
18/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletekkel)
Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv.16.§.(1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján Mezőkövesd város parkolási
rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1)1A rendelet területi hatálya Mezőkövesd város közigazgatási területének ’Korlátozott
várakozási övezet’ KRESZ táblával megjelölt parkoló helyeire (melyet a rendelet 1.sz.
melléklete tartalmaz) terjed ki.
(2) 2A rendelet hatálya a (3) bekezdés kivételével valamennyi közúti járműre, és a jármű
üzembentartójára terjed ki.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
 a kerékpárokra,
 a segédmotoros-kerékpárokra,
 a Zsóry fürdő kivételével a motorkerékpárokra,
 a megkülönböztető fény és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt
gépjárművekre,
 az orvosi ügyelet gépjárműveire,
 az OEP megbízásából betegszállítást végző gépjárművekre,
 a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművekre,
 a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott
gépjárműveire.”
2. §
(1)3 4 „A rendelet hatálya alá tartozó területeken – a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
előtti és a belső parkoló kivételével – a fizetési kötelezettség az év minden
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munkanapján 8-18 óra közötti időpontra, szombaton 8-13 óra közötti időpontra
vonatkozik, vasárnap és ünnepnap a parkolás díjtalan.
(2) 5A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 3. számú főút melletti parkolóban a fizetési
kötelezettség időtartama:
Május 1. és június 30. között
Hétfő-szombat
7- 18 óra között
Vasárnap
7- 16 óra között
Július 1. és augusztus 31. között
Hétfő-szombat
7-19 óra között
Vasárnap
7-16 óra között
Szeptember 1. és szeptember 30. között
Hétfő-szombat
7- 18 óra között
Vasárnap
7- 16 óra között”
3. §
(1) 6A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi fizető parkolóhelyen csak parkolószelvénnyel,
mobil parkolással vagy parkoló bérlettel lehet várakozni. A parkoló-automatával ellátott
parkolókban a parkoló szelvényt a jegykiadó automatákból a parkolás helyszínére érkezést
követően azonnal meg kell vásárolni, a mobil parkolást azonnal el kell indítani.
(2) A megvásárolt parkoló szelvényt, a gépkocsi első szélvédője mögé, kívülről jól látható,
ellenőrizhető módon kell elhelyezni.
(3) A megújított fényképes engedéllyel rendelkező mozgáskorlátozott személyek a kijelölt
parkolóhelyeken díjfizetés nélkül várakozhatnak.
A mozgáskorlátozott személyek részére kiadott parkolási engedélyek jogszerű használatát az
üzemeltető parkoló ellenőrei jogosultak - szükség esetén a közterület felügyelő bevonásával
ellenőrizni.
(4) A mozgáskorlátozottak részére kiadott igazolványt az első szélvédő mögött a műszerfalon,
vagy az első szélvédő belső oldalára rögzítve, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon kell
elhelyezni.
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(5) Utólagos engedélybemutatás esetén a gépjármű vezetőjének a mellékletben meghatározott
kezelési költséget meg kell fizetni.
A rendeletben feltüntetett kezelési költséget köteles fizetni az, aki az ellenőrzés idején
érvényes, jogszerű használatot igazoló bérletét utólag bemutatja.
6.a.a) Mezőkövesd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, érvényes lakcímkártyával
rendelkező
természetes
személyt
saját
tulajdonú,
illetve üzemben
tartású
személygépjárművére vonatkozóan, lakcímenként 2 darab, parkolónként 1 órára, a Városi
Rendelőintézet mellett 2 óra időtartamra - a Rendelet 1. mellékletében felsorolt parkoló
helyeken - díjmentes parkolási lehetőség illeti meg, amennyiben a családjában a kérelem
benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.
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6.a.b) A mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező természetes személynek kérelmet kell
benyújtania az önkormányzathoz díjmentes parkolásra jogosító kártya és „óra”
igénybevételére vonatkozóan. A kérelem határozattal kerül elbírálásra. Az ingyenes
parkolásban részesülő személygépjármű tulajdonosa, üzemben tartója csak természetes
személy lehet.
6.a.c) A határozat alapján a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-nél kell igényelni
a díjmentes parkolásra jogosító kártyát. A kártya kiadásának adminisztrációs díja egyszeri
bruttó 2000 Ft, mely magában foglalja a kártya, és a parkolási idő kezdetének jelzésére
szolgáló „óra” kiadását. A kiadott kártya az érvényességének első napjától számított 12
hónapig érvényes.
6.a.d) A parkolási igazolvány elhelyezése, illetve megrongálódása, elvesztése esetén a 4.§ (4)
és a (11) bekezdések rendelkezései szerint kell eljárni.
(6) (b)8 A fizető parkoló határán lévő épületekbe bejelentett lakók, igény esetén, a lakóhelyük
mellett lévő utcai vagy zárt parkoló területre, lakásonként egy darab, a magánszemély
tulajdonában lévő személygépkocsira szóló, forgalmi rendszámhoz kötött éves, vagy
negyedéves „kedvezményes bérlet”-re jogosultak. A fizető parkolók határán lévő ingatlanok
listáját a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Az éves vagy negyedéves „Kedvezményes bérlet” ingyenes.
(6) (c)9 A Szomolyai úti valamint a Közösségi Ház előtti parkolóban, Mezőkövesd Város
jegyzője által kiadott és nyilvántartott, várakozásra jogosultságot biztosító sorszámozott
kártyával is lehet parkolni. Az ilyen kártyára jogosultak körét a 4. számú melléklet
tartalmazza.
Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében, a nyilvántartásban szereplő rendszámokat a jegyző
az üzemeltetőnek átadja.
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(6) d) A városi élelmiszerpiac területén legalább 1 éves időtartamú bérleti szerződéssel
rendelkezők jogosultak az Üzemeltetőnél 1 éves bérlet igénylésére kedvezményesen, bruttó
10.000 Ft-ért, amely kizárólag e Rendelet 1. számú melléklet 11. pontjában foglalt
parkolóhelyeken használható fel.
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(7) 11 Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek havi, negyedéves, féléves vagy
éves rendszámhoz kötött parkoló bérletet vásárolhatnak.
A havi bérlet a váltás időpontjától számított 31 napig érvényes. A negyedéves bérlet
érvényessége az adott negyedévet követő hónap 5-ig, a féléves bérlet érvényessége az adott
félévet követő hónap 5-ig, az éves bérlet a következő év január 15-ig tart.
(8) A bérleteket, beleértve a kedvezményes bérleteket is, a parkoló rendszer üzemeltetője
forgalmi rendszámra szólóan sorszámozással ellátva és nyilvántartva állítja ki.
(9) A parkoló bérletet az első szélvédő mögött a műszerfalon, vagy az első szélvédő belső
oldalára rögzítve kívülről jól látható és ellenőrizhető módon kell elhelyezni.
(10) A parkolószelvények és parkoló bérletek árát, valamint a kezelési költséget a 2.sz.
melléklet tartalmazza.
(11) A forgalmi rendszám változása, vagy a parkoló bérlet megrongálódása, illetve elvesztése
esetén a kezelési költség megfizetése mellett a bérlet kicserélhető, illetve új bérlet állítható ki.
4. §
(1)
A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi fizető parkolóhelyen csak
parkolószelvénnyel, mobil parkolással, parkoló bérlettel vagy parkoló igazolvánnyal lehet
várakozni.
(2) A kizárólagos, vagy nem rendeltetésszerű használat megváltási díjáért az adott időszakra
érvényes díjak tízszeresét kell az üzemeltető részére megfizetni.
(3) Kizárólagos használatnál az engedély egy hétnél rövidebb és egy évnél hosszabb időre
nem adható, illetve nem rendeltetésszerű használat esetén maximum 1 hét időtartamra
engedélyezhető.
(4) A kizárólagos, illetve nem rendeltetésszerű igénybevétel kérelemre biztosítható. Az
engedélyben egyértelműen fel kell tűntetni az érvényesség helyét, időpontját, kizárólagos
használat esetén a jármű forgalmi rendszámát, nem rendeltetésszerű igénybevétel esetén az
engedélyezett igénybevételt.
(5) 12 Hatályon kívül helyezve
Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VII.02.) önkormányzati
rendelet 5.§-al. Hatályos: 2020. szeptember 1-től.
10

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VII.02.) önkormányzati
rendelet 6.§-al. Hatályos: 2020. szeptember 1-től.
11

(6) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos, illetve a nem rendeltetésszerű
igénybevételű használat kártérítés nélkül a szükséges mértékig korlátozható.
5. § 13
(1) A várakozási övezetekben a parkoló rendszer üzemeltetője jogosult a jelen rendeletben
meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni.
(2) A díjfizetés nélkül történő várakozás várakozási díj, valamint pótdíjfizetési kötelezettséget
von maga után, melynek megfizetése a jármű üzembentartóját terheli.
(3)
Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül
várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5
perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi,
a jármű üzembentartója várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat
köteles fizetni. (Kkt. 15/C. § (1) bek.)
(4) Pótdíjat köteles fizetni az, aki a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyet a
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa nélkül veszi igénybe, illetve az a
mozgáskorlátozott parkolási igazolványt használó jármű vezetője is, aki a
mozgáskorlátozottakat megillető kedvezményt nem a mozgáskorlátozott érdekében veszi
igénybe. Az üzemeltető a mozgásában korlátozott személy részére kiadott parkolási
igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén értesíti a rendőrséget, vagy a közterületfelügyeletet.
(5) A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az
adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj,
15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. E bekezdés
alkalmazása során befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról
szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell
elhelyezni. (Kkt. 15/C. § (2) bek.)
(6) Az ellenőrzést végző személy a pótdíj kiszabásáról szóló értesítésen feltünteti az
ellenőrzés időpontját, a várakozás helyét, a jármű rendszámát, a pótdíj kiszabásának okát. Az
értesítéshez a díjfizetés teljesítéséhez készpénz-átutalási megbízást kell csatolni.”
(7) A kiszabott pótdíj összege beszámítható a pótdíjazás napjától számított 2 munkanapon
belül vásárolt, bármilyen típusú bérlet árába.
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5/A. § 15
(1) A várakozási díj és pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A várakozási
díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. (Kkt. 15/C. § (3) bek.)
(2) Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, az üzemeltető a díj- és
pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli igénybevételétől
számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a jármű üzembentartója részére
postai küldeményben vagy más egyéb igazolható módon megküldi. (Kkt. 15/D. §
(1) bek.)
(3) A 60 napos jogvesztő határidő nem alkalmazható abban az esetben, ha a gépjármű
üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a gépjárműnyilvántartás központi szervéhez – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések
megszegésével – elmulasztotta bejelenteni és ezért a fizetési felszólítás nem a
tényleges üzembentartó részére került megküldésre. (Kkt. 15/D. § (2) bek.)
(4) A várakozási díj és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén az
üzemeltető követelését bírósági úton érvényesítheti. A parkolási díjból eredő
igények érvényesítése esetén a kötelezett lakóhelye szerinti helyi bíróság
kizárólagosan illetékes. (Kkt. 15/D. § (3) bek.)
(5) A jármű üzembentartója mentesül a várakozási díj és a pótdíj megfizetése alól, ha
a jármű a díjfizetés nélkül történt várakozást megelőzően jogellenesen került ki a
birtokából, és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben kezdeményezték
a megfelelő hatóság eljárását. (Kkt. 15/D. § (4) bek.)
(6) A várakozási díj és pótdíj jogi úton történő érvényesítése során az üzemeltető
jogosult az eljárás során felmerülő költségei megtéríttetésére.”
6. §
(1)16 A rendelet hatálya alá tartozó fizető parkoló rendszer üzemeltetője a Mezőkövesdi
Városgazdálkodási Zártkörű Részvénytársaság (3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2.)
(2)17
6/A §18
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(1)Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges gépjármű várakozóhelyek
(parkolók) számát a mindenkori hatályos Országos Településrendezési és Építési
Követelmények (továbbiakban: OTÉK), valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet
előírásai alapján kell meghatározni az épület (helyiség) nagysága, jellege és funkciója
alapján.
(2) Amennyiben a közlekedési vizsgálat ezt lehetővé teszi, úgy egészségügyi,
szociális, oktatási, kulturális valamint ifjúsági célú építésnél a mindenkori hatályos
Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) előírásainál
maximum 50%-kal kevesebb gépjármű-várakozóhely kialakítása lehetséges.
(3) Amennyiben az engedélyezni kívánt építményhez az (1) bekezdés szerint
megállapított parkolók létesítése saját telken belül nem oldható meg, az építésügyi
hatóság a tervezett építkezést engedélyezheti, ha az építtető a parkolókat Mezőkövesd
Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján pénzben megváltja.
(4) A megváltás esetei - amennyiben a parkolók száma növekedik:
a) új lakóépület vagy más nem lakás céljára szolgáló építmény létesítése, bővítése;
b) építési engedélyt igénylő funkcióváltással járó építmény-felújítás;
c) építéssel nem járó rendeltetési mód változtatása. Rendeltetési mód változása az
építmény használati céljának, üzemelés technológiájának olyan megváltozása, amely
az állékonyság, a tűzbiztonság, az egészségvédelem, a környezetre gyakorolt hatás, a
használati biztonság, az energiafelhasználás, a zaj-és rezgéskibocsátás tekintetében
változást eredményez a megelőző használathoz képest.
(5) Az építés-hatósági engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon végzett
építkezéskor is köteles az építtető az OTÉK által meghatározott számú parkoló
elhelyezésére vagy megváltására.
(6)
a) A parkoló létesítésére vagy megváltására vonatkozó kötelezettséget a jegyző az
építési
illetve fennmaradási engedélyezési eljárásban határozattal állapítja meg.
b) A parkoló-megváltásra vonatkozó szerződés megkötésére a Polgármester jelen
rendeletben kap felhatalmazást.
(7) A parkoló-megváltás összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(8)
a) Az építtetőnek a parkoló-megváltási összeget a szerződés megkötését követő 15
banki napon belül kell megfizetnie, és a befizetés igazolását az építési- illetve
fennmaradási engedély kérelemhez kell csatolnia.
b) A Polgármester
lakásépítéskor (bővítéskor) fizetendő megváltási összeg
kiegyenlítésére – kizárólag magánszemély építtető számára – legfeljebb 18 havi
kamatmentes részletfizetést engedélyezhet úgy, hogy az első részlet fizetési határideje
a szerződés megkötését követő 15. banki nap.

c) A (2) pontban írtak esetében a Polgármester a megváltási összeg 50 %-ának
megfizetését kérelemre elengedheti.
(9)
a.) Az építtetők által befizetett megváltási összegeket az önkormányzat
költségvetésében elkülönítetten kezeli és kizárólag várakozóhelyek közterületen
történő létesítésére, karbantartására, fejlesztésére fordítja.
b.) Amennyiben a parkolási igényű létesítmény rendeltetése a későbbiek során úgy
változik, hogy annak a jogszabály szerinti várakozóhely szükséglete csökken, a
befizetett megváltási összeg nem igényelhető vissza.
c.) Meghiúsult építkezés vagy üzletnyitás esetén a megváltásról kötött szerződés
hatályát veszti. Az építtető, üzemeltető a befizetett összeget visszaigényelheti, amelyet
a visszaigénylés időpontjától számítva az önkormányzat 60 napon belül visszafizet.
7.§
(1) Ez a rendelet 2005. január 1. napjától lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 21/1999.(V.27.)ÖK számú rendelet, és az azt módosító
36/1999.(IX.30.)ÖK számú, a 30/2000.(VIII.31.)ÖK számú, a 36/2000.(IX.28.)ÖK számú, a
30/2001.(VI.28.)ÖK számú 19/2002.(VI.27.)ÖK számú, a 17/2003.(V.29.)ÖK számú, a
45/2003.(XII.18.)ÖK számú és a 19/2004.(IV.1.)ÖK számú rendeletek, valamint a
14/2000.(III.30.)ÖK számú rendelet 9. §-a.
Dr. Létai Viktor s.k.
jegyző

Tállai András s.k.
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő

Sebe Imre s.k.
települési képviselő

Kiadmány hiteléül:

Takács József s.k.
települési képviselő

1. melléklet 19 20 21 22 23
KIMUTATÁS
a Mezőkövesd illetékességi közterületén fizető parkolóként működő területekről
(táblával jelzett parkolók)
1.) Eötvös úti parkoló (Matyótáj Áruház mögötti és melletti terület)
2.) Szt. László téri parkoló (Posta mellett és Juharfa u. 1-3. mellett)
3.) Szt. László téri parkoló (Gaál István u. - Hoór-patak között)
4.) Szomolyai úti parkoló (Polgármesteri Hivatal "A" épülete mögött, Morvay János u. 3.)
5.) Széchenyi út – Ady Endre út (Széchényi út 2., Ady Endre u. 1-5 és 2-4)
6.) Kökény közi parkoló
7.) 24Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 3. számú főút melletti belső parkoló
25
8.) László Károly utcai parkoló
9.) Mátyás király út 125. szám alatti parkoló a belső udvarban
10.) Városi Rendelőintézet melletti parkolóhelyek
11.) Városi piac körül a Rákóczy-, Ady Endre-, Bercsényi-, Tóth Árpád utcák által lehatárolt
parkolóhelyek
12.) Mártirok utcai parkoló.
A R. hatálya alá tartozó fizető parkolóhelyeken a parkolás parkoló bérlettel, mobil
parkolással vagy az ott elhelyezett, parkoló szelvényt kiadó automaták (parkolóórák)
igénybevételével történhet.”

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 24/2006. (VIII. 31.) ÖK számú rendeletével. Hatályos:
2006. Szeptember 1-től.
20
Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 54/2007. (XI.29.) ÖK számú rendeletével. Hatályos: 2008.
január 1-től.
21
Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 16/2008. (VI.26.) ÖK számú rendeletével. Hatályos: 2008.
július 1-től.
22
Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 29/2009. (XII.03.) ÖK számú rendeletével. Hatályos:
2010. január 1-től.
23
Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (XI.26.) önkormányzati
rendeletével. Hatályos: 2016. január 1-től.
19

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VII.02.) önkormányzati
rendelet 8.§-al. Hatályos: 2020. szeptember 1-től.
24

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VII.02.) önkormányzati
rendelet 9.§-al. Hatályos: 2020. szeptember 1-től.
25

2. melléklet 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
ÁRJEGYZÉK
(az árak forintban vannak meghatározva)
1.

Mezőkövesd város területén az automatával ellátott parkolókban a jegyárak:
Megnevezés

1 órai parkolási díj

2020.
szeptember 1től érvényes
bruttó díjak
(Ft)
250

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2006. (XI.30.) ÖK számú rendeletével. Hatályos: 2007.
Január 1-től
27
Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 45/2007.(XI.01.) ÖK számú rendeletével. Hatályos: 2008.
január 1-től.
28
Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 54/2007. (XI.29.) ÖK számú rendeletével. Hatályos: 2008.
január 1-től.
26

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 16/2008. (VI.26.) ÖK számú rendeletével. Hatályos: 2008.
július 1-től.
29

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 30/2008. (XI.27.) ÖK számú rendeletével. Hatályos: 2009.
január 1-től.
30

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 18/2009. (VII.01.) ÖK számú rendeletével. Hatályos:
2009. július 1-től
31

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 29/2009. (XII.03.) ÖK számú rendeletével. Hatályos:
2010. január 1-től.
32

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2010. (XII.16.) ÖK számú rendeletével. Hatályos:
2011. január 1-től.
33

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) önkormányzati
rendeletével. Hatályos: 2012. január 1-től.
34

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012. (XI.29.) önkormányzati
rendeletével. Hatályos: 2013. január 1-től.
35

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013. (XI.28.) önkormányzati
rendeletével. Hatályos: 2014. január 1-től.
36

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (XI.27.) önkormányzati
rendeletével. Hatályos: 2014. december 1-től.
37

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (XI.26.) önkormányzati
rendeletével. Hatályos: 2016. január 1-től.
38

Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VII.02.) önkormányzati
rendelet 10.§-al. Hatályos: 2020. szeptember 1-től.
39

1 napi parkolójegy

1250

(5 órai parkolást meghaladóan)
2.

Mezőkövesd város területén a parkolási bérletek árai:
Megnevezés

2020.
szeptember 1től érvényes
bruttó díjak
(Ft)

Havi bérlet

5.000

Negyed éves bérlet

10.000

Fél éves bérlet I. (kivétel, akik az éves
bérlet II. kategóriás bérletre jogosultak)

14.750

Fél éves bérlet II Azon gépjárművek
után, amelyeknek okmánnyal igazolt
Üzembentartója mezőkövesdi lakos
magánszemély

8.800

Éves bérlet I. (kivétel, akik az éves bérlet
II. kategóriás bérletre jogosultak)

29.500

Éves bérlet II Azon gépjárművek után,
amelyeknek okmánnyal igazolt
Üzembentartója mezőkövesdi lakos
magánszemély

16.600

3.

A Zsóry területén az automatával ellátott parkolókban a jegyárak:
Megnevezés

2020. szeptember 01től érvényes bruttó
díjak (Ft)

Személygépkocsikra vonatkozó
parkolási díj:
1 órai parkolási díj
1 napi parkolójegy (5 órai
parkolás időt meghaladóan)
Autóbuszokra vonatkozó
parkolási díj:

250
1.250

1 órai parkolási díj

900

1 napi parkolójegy

4.400

(5 órai parkolás időt
meghaladóan)
Fél napi jegy ( 14 óra után)

2.200

Motorkerékpárokra vonatkozó
parkolási díj:
1 órai parkolási díj

150

1 napi parkolójegy

700

(5 órai parkolást meghaladóan)
Egyéb díjak:
Megnevezés

2020.
szeptember 01től érvényes
bruttó díjak
(Ft)

Lakcímváltozás, forgalmi
rendszámváltozás, illetve megrongálódott
bérlet pótlásának kezelési költsége

1.000

Utólag bemutattatott bérlet vagy
igazolvány kezelési költsége

1.000

Elveszett, megsemmisült bérlet
pótlásának kezelési költsége

2.000

Parkoló megváltási díj parkolókén:
Megnevezés

2017. november 1-től
érvényes bruttó díjak
(Ft)

Mátyás király úton lévő építmények esetén
Város más területein

500.000,300.000,-

Hátralék kezelési díj:
Megnevezés

2020.
szeptember 01től érvényes
bruttó díjak
(Ft)

Első fizetési felszólítás díja
Második fizetési felszólítás díja

1.500
3.000

3.sz. melléklet
KIMUTATÁS
a Mezőkövesd illetékességi területén fizető parkolók kedvezményes igénybevételére
jogosult ingatlanok

Szent László téri parkoló:
Juharfa út 1.-3. ingatlanok
Szent László tér 11., 19. ingatlanok
Szomolyai úti parkoló:
Szomolyai út 4. /1.-/4.

4. sz. melléklet
KIMUTATÁS
a Szomolyai úti parkolóban, valamint a Közösségi Ház előtti parkolóban
sorszámozott kártyával ingyenes várakozásra jogosultak köre

A felsoroltak körében az engedély kiadását a városi jegyző


engedélyezi:



Képviselő-testület tagjai esetében
Szakbizottságok külső tagjai esetében
engedélyezheti:

-

az önkormányzat és intézményeinek dolgozója esetében
eseti jelleggel meghatározott időre és céllal

A kártyák külső megjelenésüket tekintve egységesek, színük azonban különböző a könnyebb
beazonosíthatóság érdekében.

