
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel 
történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől 

eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság és 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési 
kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási 
közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 
8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (5) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A forgalmi rendszámhoz nem kötött parkoló bérleten fel kell tüntetni annak 
érvényességét és az esetleges várakozási területi korlátozást. A parkoló bérlet 
kizárólag az azon megjelölt várakozási területre érvényes.” 
 
(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki: 
 
„[Díjmentesen várakozhat az I. és II. díjövezet területén] q) természetes személy a 
lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez legközelebb eső legfeljebb két várakozási 
területen.” 
 
(3) A Rendelet 8. §-a a következő (5a)-(5b) bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(5a) Természetes személy a lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez legközelebb 
eső várakozási területet a (2) bekezdés q) pontja alapján akként veheti igénybe, 
hogy a parkoló bérlet lakcímenként legfeljebb kettő személygépkocsira adható ki és 
legfeljebb kettő várakozási területen történő várakozásra jogosíthat. 
 



 
 

(5b) Az (5a) bekezdésben meghatározott parkoló bérlet azzal a feltétellel váltható ki, 
hogy a személygépkocsi forgalmi engedélyében bejegyzett tulajdonos vagy 
üzembentartó lakóhelye vagy tartózkodási helye azonos a lakcímkártyáján 
feltüntetett lakcímadatokkal. A bérlet kiváltására jogosító okiratokat – lakcímkártya és 
forgalmi engedély – az ügyfélszolgálati irodában kell bemutatni, vagy online vásárlás 
esetén a 3.§ (1) bekezdés szerinti szolgáltatónak – előzetes regisztráció keretében – 
elektronikusan megküldeni.” 
 
(4) A Rendelet 9.§ (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„d) mobiltelefonos díjfizetés esetén, ha legfeljebb egy karakter eltérésig téves 
rendszám került feltüntetésre, és a kérelmező a jogosultság megvásárlását 
visszaigazoló SMS-sel igazolja, hogy a fizető várakozóhelyet jogszerűen vette 
igénybe,” 
 

2. § 
A Rendelet 

a) 4.§ (3) bekezdésében a „II. díjövezethez” szövegrész helyébe az „I. és a II. 
díjövezethez szöveg, 

b) 4.§ (6) bekezdés b) pontjában a „bérlettel” szövegrész helyébe a „bérlettel, 
valamint elektronikus bérlettel” szöveg, 

c) 5.§ (4) bekezdésében és 8.§ (6) bekezdésében a „p) pontban” szövegrész 
helyébe a „p)-q) pontban” szöveg, 

d) 6.§-ában a „parkoló bérlet” szövegrész helyébe a „forgalmi rendszámhoz nem 
kötött parkoló bérlet” szöveg, 

e) 7.§ (6)-(7) bekezdésében az „(1)-(2) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) 
bekezdés” szöveg, 

f) 8.§ (2) bekezdés a) pontjában a „főjegyzőjének” szövegrész helyébe a 
„jegyzőjének” szöveg, 

g) 8.§ (4) bekezdésében a „15 és 18 óra között” szövegrész helyébe a „15 és 18 
óra között, míg az 1. melléklet szerinti Zóna II. területén naponta 6 és 8 óra, 
valamint 15 és 18 óra között” szöveg 

lép. 
3. § 

 
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

4. § 
 
Hatályát veszti a Rendelet 

a)  4.§ (3) bekezdésében a „Az I. díjövezethez tartozó várakozási területen az 
üzemelési időn belül a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb 
időtartama 6 óra.” szövegrész, 

b) 5.§ (10) bekezdésében a „vagy elvesztése” szövegrész, 
c) 7. § (2)-(3) bekezdése, 
d) 8.§ (2) bekezdés h) pontja, 
e) 1. melléklet 2.54. pontja, 
f) 1. melléklet 2.76. pontjában az „az Attila utcáig” szövegrész. 

 
 



 
 

 
5. § 

 
 
 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2017. november 1. napján lép 
hatályba, és ez a rendelet 2018. január 2. napján hatályát veszti. 
 
(2) A 3.§ és a 4.§ d)-e) pontja 2018. január 1. napján lép hatályba. 
 

 
Kecskemét, 2017. szeptember 21. 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.  Dr. Határ Mária sk. 
 polgármester      jegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
 
Kecskemét, 2017. szeptember 21. 
 
 

 Dr. Határ Mária sk. 
              jegyző 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

1. melléklet a 15/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez 
 
 
A Rendelet 1. melléklet 2.82. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„2.82. Zóna II.: Jókai utca, Budai utca, Őz utca, Szarvas utca, Kenderessy utca, 
Sárkány utca, Platthy utca, Csáky utca, Csokonai utca, Wesselényi utca, Kaszap 
utca, Galamb utca, Erdősi Imre utca, Pászthóy utca, Nagykőrösi utca, Horváth Cirill 
tér, a Branyiszkó köz, Árok utca, Balay utca, Bálvány utca, Bánffy utca, Borz utca, 
Kada Elek utca, Kis utca, Nefelejcs utca, Szárny utca, Táncsics Mihály utca” 
 


