
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
16/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete 

fizető parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól 
 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, 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 a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1.§ 

 
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balassagyarmat város közigazgatási területén belül az e 
rendelet 1. számú mellékletében megjelölt területen az önkormányzati tulajdonú közhasználatra 
átadott területeken fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre. 
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a fizető parkolóhelyet igénybe vevő járművekre az alábbi 
kivételekkel: 
 a.) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003 ( XII.11.) 
Korm. rendelet alapján parkolási engedéllyel rendelkező, súlyos mozgáskorlátozottakra, vagy az őt 
szállító járművekre, amennyiben a mozgáskorlátozott igazolványt jól látható helyen a gépjármű 
szélvédőjén elhelyezi 
 b.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában álló gépjárművekre hivatali 
munkavégzésük során 
 c) a közérdekből történő veszély- és hibaelhárítás céljából igénybe vett gépjárművekre a 
munkavégzés időtartama alatt 
 d) háziorvosi ügyeleti gépjárműre a munkavégzése ideje alatt 
 e) 1zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépjárműre 
 f) megkülönböztetett kék jelzéssel ellátott gépjárművekre, intézkedésük során 

g) motorkerékpárokra. 
 

II. fejezet 
 

2. Részletes rendelkezések 
 

2.§ 
 

(1) Az Önkormányzat a várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást és a fizető-parkolóhelyek 
üzemeltetését a saját tulajdonában álló Szolgáltató (Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit 
Kft) megbízásával látja el, szerződés alapján. 
 
(2) A Szolgáltató a fizető-parkolóhelyen elhelyezett jármű őrzésére nem köteles, a járműben okozott 
kárért, a jármű vagy a járműben tárolt anyag és eszköz megőrzéséért nem felel. 
 
(3) A közterület felügyeletről szóló 1999. LXIII. törvény alapján a rendelet betartását a közterület-
felügyelők ellenőrizik. 
 

3.§ 
 

A fizető-parkolóhely hétfőtől péntekig – a szabad- és ünnepnapok kivételével - 9 – 14 óra között 
üzemel. 

 
1 Módosította a 24/2020.(VII.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020. július hó 27. napjától. 



 
4.§ 

 
(1) A fizető-parkolóhelyet kizárólag rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében, 
a) érvényes parkolójegy megváltása, 
b) rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérlet (a továbbiakban: lakossági parkolási bérlet) 
megváltása ellenében lehet igénybe venni. 
(2) Az üzemeltetési időn kívül a fizető-parkolóhely parkolási célú igénybevétele ingyenes. 
(3) A várakozási díjat e rendelet melléklete tartalmazza. 
(4) A várakozási díj az elfoglalt parkolóhely számának megfelelően, a tervezett parkolás időtartamára 
előre – az erre való külön felhívás nélkül – a kijelölt fizető-parkolóhely elfoglalását követően 
haladéktalanul fizetendő. A türelmi idő 10 perc. 
(5) A várakozási díj megfizetése alól a járműben való várakozás nem mentesít. 

5. § 

(1) A parkoló-automatánál a várakozási díj fizetése a parkoló-automatán feltüntetett pénzérmével 
történik. 
 (2) A várakozási díj megfizetését a megváltott parkolójegy vagy lakossági parkolási bérlet igazolja.  
(3) A parkolójegy, a lakossági parkolási bérlet érvényességét a Használó bizonyítja. 
(4) A megváltott parkolójegy csak az azon feltüntetett időtartamra, a lakossági parkolási bérlet pedig a 
bérleten feltüntetett időtartamra és parkolási szakaszra érvényes. 
(5) A megváltott parkolójegy, lakossági parkolási bérlet a járműben közvetlenül az első szélvédő belső 
oldalán, kívülről jól látható helyen és olyan módon helyezendő el, hogy annak teljes adattartamáról a 
parkoló-ellenőr, közterület-felügyelő szükség esetén digitális felvételt tudjon készíteni.  

6. §  

(1) Rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérlet váltására jogosult a fizető-parkolási zónában 
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy háztartásonként egy személygépkocsira a 
(2) bekezdés szerinti feltételekkel. 
 
(2) A rendszámhoz kötött lakossági bérlet igénylésekor a lakcímmel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személy igazolja: 
a) a parkolási zónában lévő lakcímét hatósági igazolvánnyal, 
b) a személygépkocsi rendszámát igazoló érvényes forgalmi engedéllyel.  
 
(3) Az e szakaszban megjelölt lakossági parkolási bérlet térítésmentesen igényelhető a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal illetékes osztályán. A kiadott bérletekről a Hivatal – a 
Szolgáltatóval egyeztetetten – nyilvántartást vezet. 
 
(4) Egy háztartás vonatkozásában egy személygépkocsi után van mód lakossági parkolási bérlet 
váltására, függetlenül az adott háztartásban bejelentett lakcímmel rendelkezők számától. E szakasz 
alkalmazása szempontjából háztartásnak minősül a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben megjelölt háztartás. 
 
(5) Rendszámhoz nem kapcsolódó bérlet igénylésére jogosult a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti 
Iskola 5 példányban, a Svejk vendéglő üzemeltetője 5 példányban, valamint az Állatorvosi 
rendelő 1 példányban.  E bérlet jogszerű használatára az intézmény (egység) működéséhez 
kapcsolódó feladatok ellátását végző személyt szállító gépjármű használója jogosult, a működéshez 
kapcsolódó feladatok ellátásának ideje alatt. Egyebekben a rendszámhoz nem kötött bérlet 
igénylésének, nyilvántartásának és felhasználásának szabályai megegyeznek a rendszámhoz kötött 
bérlet szabályaival. 
 
(6) Rendszámhoz nem kapcsolódó „Rendezvény-bérletre” jogosultak a parkoló övezetben 
működő vendéglátóegységek és intézmények. A „Rendezvény-bérlet” díja e rendelet 2. számú 
mellékletében kerül rögzítésre. Egyebekben a rendszámhoz nem kötött bérlet igénylésének, 
nyilvántartásának és felhasználásának szabályai megegyeznek a rendszámhoz kötött bérlet 
szabályaival. 
 



7. § 

(1) A fizető-parkolóhelyet igénybevevő gépjármű-vezetője (továbbiakban: Használó) gondoskodik a 
parkolójegy megváltásához szükséges pénzérméről a parkolóhely tényleges igénybevételét 
megelőzően. Az e kötelezettség elmulasztásából eredő kárt a Használó viseli. 

(2) A Használó a parkolási időtartam meghosszabbítása érdekében új parkolójegy váltásáról és a 
parkolójegy jogszabályszerű kihelyezéséről az előzőleg már megváltott parkolójegy lejártát 
megelőzően úgy gondoskodik, hogy a megváltott parkolójegyeken feltüntetett időtartamok a parkolás 
céljára igénybe vett teljes időtartamot folyamatosan, megszakítás nélkül lefedjék. 

(3) A Használó nem tarthat igényt az általa megfizetett, de igénybe nem vett parkolási idővel arányos 
várakozási díjra. 

(4) A parkolásra jogosító jegy, lakossági parkolási bérlet ellenőrzésre alkalmas, jogszabályszerű 
kihelyezéséért, láthatóságáért, a láthatóságot a parkolás időtartama alatt akadályozó vagy 
lehetetlenné tevő akadályok megszüntetéséért vagy eltávolításáért a Használó felelős. A mulasztás 
jogkövetkezményei a Használót terhelik. 

8. § 

(1) A fizető-parkolóhely szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az Szolgáltató 
illetve a közterület-felügyelet (Szolgáltató és közterület-felügyelet továbbiakban együttesen: parkoló-
ellenőr) az üzemeltetési időben bármikor jogosult ellenőrizni. 

(2) A Használó a Szolgáltató ellenőrzést végző parkoló-ellenőrével együttműködik, és intézkedését 
nem akadályozhatja. 

(3) A parkoló-ellenőr érvényes parkolójegyet a parkolási pótdíj kiszabásának elkerülése érdekében 
csak a parkolási jegy, lakossági parkolási bérlet meglétének ellenőrzésére irányuló folyamat 
fényképezési és dokumentációs szakaszának végéig, és csak abban az esetben fogadhat el a 
Használótól, amennyiben a Használó a járműtől önkéntes és nyilvánvaló jegyváltási szándékkal volt 
távol. 

(4) A pótdíj kiszabásának elkerülése vagy annak visszavonása érdekében bármilyen előnyt ígérni 
vagy adni, az intézkedő parkoló-ellenőr részére bármilyen joghátrányt kilátásba helyezni, vele 
szemben szóbeli vagy tettleges fenyegetést alkalmazni tilos, és azonnali hatósági eljárást von maga 
után. 

 

9. § 

(1) A fizető-parkolóhelyek jogosulatlan használatáért pótdíj fizetendő. 
(2) Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele, ha 
a) a Használó érvényes parkolójegy, lakossági parkolási bérlet nélkül parkol, 
b) a Használó parkolójegyét, lakossági parkolási bérletét nem ellenőrizhető módon helyezi el a 
járműre. 
 
(3) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást a parkoló-ellenőr a jármű szélvédőjére 
helyezi, amelyen feltünteti 
a) az ellenőrzés időpontját, 
b) a parkoló helyét, 
c) a jármű rendszámát, 
d) a szabálytalanság megnevezését és 
e) a pótdíj megfizetésére vonatkozó információkat. 
(4) A fizető parkoló-hálózatban a parkolási pótdíjat a Szolgáltató jogosult beszedni, a befizetés 
késedelme vagy elmaradása esetén saját nevében eljárást indíthat. 



10. § 

A parkolási pótdíj a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, készpénzben, banki átutalással vagy 
belföldi postautalványon fizetendő. Készpénz-fizetést igazoló bizonylatot az ügyfélszolgálati irodában 
kerül kiállításra. 
 

11. § 

(1) A parkoló-ellenőr által készített digitális felvételről a Szolgáltató számítógépes rendszerben tárolt 
nyilvántartást vezet. 

(2) A Használó jogvita esetén jogosult a Szolgáltató által kijelölt helyiségben a járműről készült 
fényképfelvételről költségtérítés ellenében nyomtatott változatot kérni. A költségtérítés mértéke 100,- 
Ft + ÁFA/darab. 

12. §  

A parkoló-ellenőr a parkoló-automata üzemképességét és helyes használatát folyamatosan ellenőrzi 
és felügyeli. Az esetleges meghibásodást azonnal jelenti a Szolgáltató erre a célra kijelölt szervezeti 
egységének. 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

13. § 

(1) Jelen rendelet – a 9§ (1) bekezdésben foglaltak kivételével – 2015. június 1. napján lép 
hatályba. 

(2) E rendelete 9.§ (1) bekezdése 2015. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 
 
 /:Medvácz Lajos :/ /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2015. március 30.     /: dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 
 



 
1. számú M E L L É K L E T 

 
Díjfizetésre köteles területek: 
 
Óváros tér, Szabó Lőrinc utca, Szerb utca 
 

 
2. számú M E L L É K L E T 

 
 
A képviselő-testület a parkolási díjat 100- Ft /óra összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a parkolási pótdíjat 1.000- Ft/ jogosulatlan használat 
 
A képviselő-testület a bérlet pótlásának díját 500 Ft összegben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a „Rendezvény-bérlet” díját 100 Ft/autó/nap összegben állapítja meg, 
azzal, hogy a minimálisan igényelhető bérlet 10 darab/nap. 


