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Tisztelt Közgyűlés! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. ev1. CLXXXIX. törvény 16/ A.§ 
rendelkezése alapján : „A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló 
közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 

közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi 
önkormányzat, kizárólag e közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 
100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, továbbá e gazdasági társaság 
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, önkormányzati társulás, vagy a közterület
felügyelet láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint." 

A parkolás-üzemeltetési feladataink ellátása során a NYÍRVV Nonprofit Kft. folyamatosan 
vizsgálja és méri a parkolási helyzetet, továbbá az elmúlt évek parkolás-üzemeltetési 

tapasztalatai azt mutatják, hogy a fizető és nem-fizető övezetek folyamatos karbantartása 
szükséges, mivel a parkolóhelyek iránti kereslet-kínálat egyensúlyának beállítása, a 
várospolitikai elképzelések, a parkolás-szabályozás folyamatos változtatását igénylik. 

A rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk: 

A rendelet 5.§ (S) bekezdése pontosítást tartalmaz, megfelelve a jogalkotási szabályoknak. 

A Bocskai u. 8. szám mellett közterületen található parkoló-csoport használatára korábban 
kötött megállapodás lejárt, ezért a parkoló-csoport elhelyezkedése miatt szükségessé vált a 
fizető zónába történő átsorolása. 

A Hunyadi utca - Bujtos utca sarkán található területen július hónapban elindult a városi 
uszoda építése, ez a parkoló megszűnt, így szükségessé vált a rendeletből való törlése. Ezzel 
egy időben a szintén ebben a parkolóban korábban elfogadott kedvezményes parkolási 
lehetőség is megszűnik. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 29. 
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1. számú melléklet a JKAB/71-2/2018. számú előterjesztéshez 

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

1. A jogszabály módosításának, szükségességének a célja 

A parkolóhelyek létesítéséről , valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról 
szóló rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a legutóbbi módosítás óta eltelt 
időszakban több olyan változás történt, mely szükségessé teszi a módosítást . 

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A rendelet módosítása miatt egy területen bevezetésre kerül a fizető parkolás, mely a 
társadalom számára azokon a területen kedvező változást hoz a korábbi zsúfolt állapothoz 
képest. A parkolóhelyek számának növelése bevétel növekedést eredményez. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet szabályai az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív 
terhet. 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelet alkalmazásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalnál többlet feladat, illetve 
ezzel kapcsolatos külön feltétel nem jelentkezik. 

S. Környezeti és egészségügyi következményei 

Ezen irányú hatásai nem mérhetők. 



2. számú melléklet a JKAB/71-2 /2018. számú előterjesztéshez 

Rendelet-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.... / ........ ( ... ) önkormányzati 

rendelete 

a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról 
szóló 44/2006. (Xl. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 
15/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában a 
meghatározott feladatkörében eljárva a parkolóhelyek létesítéséről , valamint fizető parkolók 
üzemeltetésének szabályozására vonatkozóan a következőket rendeli el : 

1.§ A parkolóhelyek létesítésérő l, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról 
szóló 44/2006. (Xl.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) S.§ (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (5) Abban az esetben, ha a gépjármű üzembentartója parkolásra jogosító érvényes 
bérlettel, automatából váltott érvényes jeggyel rendelkezik, de az az ellenőrzés során nem 
jól- vagy nem látható és pótdíj kiszabására kerül sor, a bérlet, vagy érvényes jegy utólagos 
bemutatására van lehetőség 3 munkanapon belül az üzemeltető ügyfélszolgálatán. Az 
automatából váltott jegy érvényesnek tekinthető, ha azt a pótdíj kiszabást megelőzően 
váltották meg és a pótdíj kiszabás időpontjában érvényes, illetve amit a pótdíj kiszabás 
időpontját követő 5 percen belül váltottak meg. A kiemelt zónában váltott jegy a fentieken 
túl kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha a jegyen a parkolót igénybe vevő jármű 
forgalmi rendszáma szerepel. 

Az utólagos bemutatásért a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kell 
fizetni. 

Az előre váltott parkoló kártya, az árurakodás céljára megváltott bérlet, a háziorvos 
várakozási engedélyéhez kapcsolódó parkolóbérlet, a mozgáskorlátozott 
igazolvány és a rendszám nélküli bérlet utólagos bemutatására nincs lehetőség." 

2.§ Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 



3. §(1) Ez a rendelet 2018. szeptember 07. napján lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti az Ör. 14.§ {11) bekezdése. 



1. melléklet a ........ ./ ... „.( ...... ) önkormányzati rendelethez: 

Kiemelt zóna - Hősök tere 

- Bercsényi utca 

- Kálvin tér 

- Bethlen Gábor utca (Turul-ház előtt) 

- Egyház u. (Bethlen G. u. - Kálvin tér között) 

- Országzászló tér 

- Zrínyi Ilona utca 

- Római katolikus templom környéki parkolók 

- Megyei könyvtár melletti parkolók 

- Szabadság tér nyugati oldala 

- Nagy Imre tér (Korzó Üzletház oldala) 

- Szarvas u. 2-4. tömbbelső (udvara) 

- Szabadság tér keleti oldal 

- Piros Ház udvara 

- Bocskai u. 8. szám mellett 



1. zóna - Iskola utca 

- Gimnázium köz 

- Szent István utca (Luther utcától a Béla utcáig) 

- Szarvas utca (mindkét oldala Iskola utcától Kereszt 

utcáig) 

- Széchenyi utca (Szarvas utcától a Bessenyei térig) 

- Zrínyi u. 8-10. mögött 

- Luther köz 

- Luther tér 

- Vay Ádám körút 

- Hunyadi u. Kiskörút és Bujtos u. közti szakaszának 

városközpont felé eső oldala 

- Luther utca (Kereszt utca és Luther tér között) 

- Kürt u. 

- Eötvös u. (Gimnázium köz-Luther u. között) 

- Kossuth u. (Vay Á. krt.-Sarkantyú u.-ig) 

- Dózsa Gy. u. (Vay Á.krt.-Pazonyi térig) 

- Bocskai u. (Hunyadi u.-Nagykörút között) 

- Selyem u. (Vay Á.krt.-Pazonyi térig) 

- Tavasz u. 

- Univerzum mögött 

- Körte u. (Kossuth u .. -Vay Á.krt. között) 



II. zóna. 

- Nyár u. 

- Epreskert u. 

- Nyírfa u. 

- Pazonyi tér (Selyem u. folytatása) 

- Széchenyi u. {Bessenyei tértől-Szabolcs utcáig) 

- Szent István utca (Béla utcától - Nádor utcáig) 

- Bessenyei tér 

- Szarvas utca (mindkét oldala Kereszt utcától -

Arany J. utcáig 

- Benczúr tér 

- Kereszt utca (Luther utcától a Szarvas utcáig) 

- Ér utca 

- Eötvös u. {Gimnázium köz és Nádor u. között) 

- Bethlen G. u. {Egyház u. - Víz u. között) 

- Bujtos u. {Hunyadi u. - Inczédy sor között) 

- Búza utca 

- Víz utca 

- Új utca 

- Vasvári Pál utca (Rákóczi u. - Dohány u. között) 

- Dob utca 

- Árok u. (Vasvári P. utcától Búza utcáig) 

- Szt. István u. {Kórház előtt) 

- Szt. István u. 63-69. sz. előtt 

- Fogtechnika épület melletti parkolók 



Ill. zóna. 

- Czuczor Gergely utca (Kállói úttól Nagyvárad 

utcáig) 

- Búza tér 

- Színház u. (Bessenyei tér és Szabolcs u. között) 

- Malom u. (Bessenyei tér és Szabolcs u. között) 

- Báthory u. (Benczúr tér-Deák F. u. között) 

- Rákóczi u. 23-25. belső parkoló 

- Sólyom u. 

- Sólyom köz 

- Holló u. 

- Hatzel tér (Csillag utca felőli oldal) 

- Csillag u. (Eötvös u. - Hatzel tér között) 

- Kiss E. u. (Jósa A. u. - Ér u. között) 

- Jósa A. u. 

- Kölcsey u. 

- Deák F. u. {Széchenyi u. -Arany J. u. között) 

- Egyház u.- Síp u. közötti zúzottköves parkoló 

- Síp u. 

- Kossuth u. 17. sz. zúzottköves parkoló 



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a parkolóhelyek létesítéséről, 

valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (Xl.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......... / 2018.( ..•.•..• ) önkormányzati rendelet 

általános indokolása 

Az üzemeltető javaslata és lakossági kérések alapján kerül sor a Kiemelt zónán belül egy új 
terület fizető övezetbe történő bevonására. Az üzemeltető a törvényi előírások alapján 
elvégezte az adott területen az elő írt felmérést, melynek eredménye alapján az érintett 
területen bevezethető a fizető parkolás. 

A javasolt területen az alábbi időpontban történt meg az 1988. évi 1. törvény 15/a § . 3. 
bekezdésében előírt vizsgálat: 

2018. július 30. - 2018. augusztus 03. között a Bocskai u. 8. sz. mellett lévő parkoló 
csoportban történt meg az alábbi eredménnyel: 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Bocskai utca ügyészség 

10:00 12:00 14:00 16:00 

• üres helyek 

• foglalt helyek 

A törvényben előírt minimum 70 %-os telítettségi mutató minden érintett területen teljesült. 



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a parkolóhelyek létesítéséről, 
valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (Xl.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......... /2018. ( .......... )önkormányzati rendelet 

részletes indokolása 

1. §.Az utólagosan bemutatandó jegyekkel, bérletekkel kapcsolatos rendelkezések 

pontosítása történik. 

2. §. Az Ör. 1. melléklete helyébe ezen rendeletmódosítás 1. melléklete lép. 

3. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. A Bujtos 
utcán lévő zúzottköves parkoló megszűnése miatt a korábban jóváhagyott 
kedvezmény is hatályát veszti. 


