
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

 

2018. november 20 -án 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: 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 rendeletének módosítása  

 

Az előterjesztést készítette:  Csíkos Imre intézményvezető 

     Kecskeméti Városrendészet 

Dr. Rétszilasi Mónika intézményvezető-helyettes 

Kecskeméti Városrendészet 

     

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta: 

 

Jogi és Ügyrendi Bizottság    …../2018. (XI.20.)JÜB. számú határozat  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …./2018. (XI.20.)VPB. számú határozat  

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

___________________________ 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 



 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város  
            Alpolgármestere 

 
Ügyiratszám: 29900-1/2018. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

 

2018. november 20 -án tartandó ülésére 

 

Tárgy: 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 rendeletének módosítása  

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy – tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 6.4.1. pontjában 

foglaltakra – a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és az abban 

foglaltakat véleményezni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. november 15. 

 

                                                                                                   Dr. Homoki Tamás 

                                                                                                       alpolgármester  

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2018. (XI.20.)VVB. számú határozat 

 

 

Tárgy: 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 rendeletének módosítása  
 

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta Dr. Homoki Tamás 

alpolgármester 29900-1/2018. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 



 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2018. november 22-én 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: 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 rendeletének módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Csíkos Imre intézményvezető 

     Kecskeméti Városrendészet 

Dr. Rétszilasi Mónika intézményvezető-helyettes 

Kecskeméti Városrendészet 

  

Kezelési megjegyzés:   Rendelet-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Melléklet:     Hatásvizsgálati lap 

 

Véleményezésre megkapta:  - 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  - 

 

Megtárgyalta:      Határozat: 

Jogi és Ügyrendi Bizottság     …/2018. (XI.20.) JÜB. sz. határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2018. (XI.20.) VVB. sz. határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …/2018. (XI.20.) VPB. sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző
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Iktatószám. 29900-1/2018. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. november 22-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: 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 rendeletének módosítása 

 

Tisztelt Közgyűlés!  

 

Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén a várakozási (parkolási) 

közszolgáltatást 2015. július 1. napjától a Kecskeméti Városrendészet (a továbbiakban: 

Városrendészet) látja el. 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 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

elfogadásáról a Tisztelt Közgyűlés 2016. április 28. napján döntött. A Rendelet 2016. július 1. 

napján lépett hatályba. 

 

A Városrendészet az ügyfelek gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében az elmúlt 

évek során több technikai újítást vezetett be. 2017 decemberétől az intézmény bevezette a 

virtuális E-bérletet és ennek interneten történő megvásárlásának lehetőségét. Az idei évtől a 

gépkocsivezetőknek csak a rendszám feltüntetése nélküli parkoló bérleteket, a parkolójegyeket, 

valamint a jogszabály alapján díjmentes parkolásra jogosító (mozgáskorlátozott) igazolványt 

kellett elhelyezni a gépjármű műszerfalán, a rendszámra szóló bérletek nem kerültek kiadásra. 

2017. október 1. napja óta a pótdíj is megfizethető bankkártyával a Városrendészet honlapján 

keresztül. 
 

Tekintettel arra, hogy a Rendelet hatályba lépése óta több lakossági megkeresés érkezett a 

Városrendészethez és a polgármesteri hivatalhoz egy napra szóló bérlet (a továbbiakban: napi 

bérlet) bevezetése vonatkozásában, továbbá az intézmény a város kiemelt területein Paypass 

rendszer használatára alkalmas automatákat telepített, így indokolt a Rendelet módosítása. 

 

Részletes indokolás 

 

A rendelet-tervezet 1.§-ához:  
 

A díjövezethez tartozó várakozási területek nagy részén korszerű parkoló automaták kerültek 

kihelyezésre, illetve a fennmaradó részen is a közeljövőben lecserélésre kerülnek. Az új 

eszközök alkalmasak a Paypass rendszer használatára, ezért indokolt rendeleti szinten is 

szabályozni a bankkártyás fizetési lehetőséget.   

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere  
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Az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett a Városrendészethez, amelyek alapján 

indokolt új parkoló bérlet bevezetése. Az új konstrukció egy adott napon korlátlan számú 

helyen, a díjköteles időszak teljes terjedelmében, valamennyi parkoló zónában biztosít 

parkolási lehetőséget a bérletet megvásárlók számára.  

A korábbi parkolási rendelet értelmében a parkoló bérleteket az összes, vagy egy várakozási 

területre lehetett megvásárolni. Tekintettel arra, hogy a Tisztelt Közgyűlés figyelembe vette 

azt a körülményt, hogy a fizető várakozóhelyek fokozott telítettsége miatt a bérlettel 

rendelkezők sokszor nem tudnak parkolni abban az utcában, ahova a bérletük érvényes, így a 

Rendelet hatályba lépésével lehetővé tették, hogy a bérleten egy várakozási terület helyett, 

legfeljebb két várakozási terület kerülhessen feltüntetésre. Az elmúlt időszakban több 

megkeresés érkezett a Városrendészethez, mely szerint a Rendeletben használt "legfeljebb 

kettő várakozási területre érvényes bérlet" megfogalmazás nem egyértelmű, akár a város két 

különböző pontján lévő utcát is jelentheti.  

 

A fentiekre tekintettel javaslom a Rendeletben a legfeljebb kettő utcára szóló bérletek 

esetében a "legfeljebb kettő egymást keresztező, vagy egymással szomszédos várakozási 

területre" érvényes bérlet megnevezést. A Rendelet 7. § (1) bekezdésének c) és d) pontja, 

módosul. 

 

A Rendelet 9. § (4) bekezdésének a) pontját módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy a 

megváltozott adatvédelmi szabályozás alapján a kérelmező személyes adatai nem kezelhetőek 

2 évig, ezért a rendelkezésben foglalt feltétel fennállása a továbbiakban nem ellenőrizhető.  

Az újraszabályozott rendelkezés adatkezelési szempontból is végrehajtható megoldást 

tartalmaz. 

 

A rendelet-tervezet 2.§-ához: 

A Rendelet melléklete módosul az 5. § (3) bekezdése, a 7. § (1) bekezdésének c) és d) pontja 

módosítására tekintettel. 

 

A rendelet-tervezet 3.§-ához: 

 

A szakasz hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz. A szabályozás 

okafogyottá vált, mivel a jogosultságot már nem papír alapú igazolvánnyal lehet igazolni. 

 

A rendelet-tervezet 4. §-ához: 

 

A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elkészült a rendelet-tervezet 

előzetes hatásvizsgálata, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága, valamint 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottsága előzetesen megtárgyalta, határozataik a 

közgyűlés ülésén kerülnek kiosztásra. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási 

területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek 

rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati 

rendeletet a tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. november 15.  

 

 

 Dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 



 
 

előterjesztés melléklete 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

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 rendelet módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet módosítása biztosítja az adatvédelmi szempontok érvényre juttatását, valamint a 

parkolási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátását. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

3. Környezeti következmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

4. Egészségi következmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségre gyakorolt hatása nincs. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet módosítása az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet módosításának szükségességét egyrészt az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: 

„GDPR”) foglaltak, másrészt a közszolgáltatással kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátása 

indokolja. A rendelet módosításának elmaradása esetén a GDPR-ban előírt kötelezettség nem 

kerülne teljesítésre. 

A rendelet módosításának szükségességét továbbá a szolgáltatások színvonalának emelése, és 

a vonatkozó rendelkezések alkalmazhatóságának javítása indokolja. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

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

rendelkezésre állnak. 



 
 

RENDELET-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2018. (XI….) 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, 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. § 

 

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) 

a) 4.§ (6) bekezdésében a „készpénzzel vagy chipkártyával” szövegrész helyébe a 

„készpénzzel, chipkártyával vagy bankkártyával” szöveg, 

b) 4.§ (7) bekezdésben a „chipkártya-rendszer” szövegrész helyébe a „chipkártya vagy 

bankkártya -rendszer” szöveg, 

c) 5.§ (1) bekezdésében a „chipkártyával és pénzérmével” szövegrész helyébe a 

„chipkártyával vagy bankkártyával és pénzérmével” szöveg, 

d) 5.§ (3) bekezdésében a „havi, féléves vagy éves” szövegrész helyébe a „napi, havi, 

féléves vagy éves”szöveg, 

e) 7.§ (1) bekezdés c)-d) pontjában a „legfeljebb kettő várakozási területre” szövegrész 

helyébe a „legfeljebb kettő egymást keresztező, vagy egymással szomszédos 

várakozási területre” szöveg, 

f) 9.§ (3) bekezdésében a „készpénzzel vagy bankkártyával” szövegrész helyébe 

„készpénzzel vagy bankkártyával, vagy a szolgáltató honlapján keresztül 

bankkártyával” szöveg 

g) 9. § (4) bekezdés a) pontjában az „a kérelmezővel szemben” szövegrész helyébe az 

„az általa üzemeltetett jármű vonatkozásában” szöveg 

lép. 

2. § 

 

A Rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 



 
 

 

3. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 9.§ (4) bekezdés e) pontja 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

 


