Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete
a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2015. május 29-én.)
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény (továbbiakban: Kt.) 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Területi hatály
1. §
A rendelet hatálya a város közigazgatási területén a helyi közutakon, az önkormányzat
tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és
egyéb közterületeken fizető parkolóként kijelölt várakozóhelyekre terjed ki.
Tárgyi hatály
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi siófoki fizetőparkolót igénybe vevő közúti
járműre, kivéve:
a) a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművet,
b) a segédmotor-kerékpárokat és a kerékpárokat,
c) diplomáciai mentességet élvező személyek ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművét,
d) quadokra és mopedautókra.
Személyi hatály
3. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybe vevő
gépjármű üzemben tartójára.
(2) Üzemben tartó a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés
vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.

A fizető parkolók igénybevételének szabályai
4.§
(1) Fizető parkolók azok, amelyeket a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.)
KPM-BM. rendelet (továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdés e) pontjában megjelölt
jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával
jelöltek meg.
(2) A fizető parkolók felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Siófok város
tulajdonában álló, a Balaton-parti Kft. részére üzemeltetésre átadott fizető parkolók jegyzékét
a rendelet függeléke tartalmazza.
(3) Fizető parkoló csak szilárd burkolatú, vagy mechanikailag stabilizált területen jelölhető ki.
5.§
(1) A fizető parkolóhelyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében, a
KRESZ és ezen rendelet szabályai szerint lehet.
(2) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell közölni:
a) a fizető parkoló üzemeltetési idejét,
b) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,
d) a várakozási díj összegét jármű fajtánként,
e) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét, telefonszámát,
f) a nem őrzött parkolóra való utalás.
(3) A parkoló automatán a díjfizetés módjára való utalást fel kell tüntetni.
(4) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.
(5) Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni.
(6)1 A fizető parkolóhelyeken üzemeltetési idő alatt a tisztán elektromos meghajtású
gépjárművek 2 óra időtartamban, a KRESZ és ezen rendelet szabályai szerint ingyenesen
várakozhatnak.
5/A. §2
(1) Az 1. számú melléklet 1)-35) pontjaiban felsorolt fizető parkolókban meghatározott számú
parkolóhely használatára a 4. számú mellékletben meghatározott egyedileg legyártott parkoló
kártya váltható a 2. számú melléklet 2) 2a) pontjában meghatározott díjért.
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Beitatta a 19/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. május 1-jétől.
Beiktatta a 30/2013. (VII. 05.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. július 6-ától.

(2)3 Az 1. számú melléklet 23)-33) pontjaiban felsorolt fizető parkolókban meghatározott
számú parkolóhely használatára a 4. számú mellékletben meghatározott egyedileg legyártott
parkoló kártya váltható a 2. számú melléklet 2) 2b) pontjában meghatározott díjért.
(3)4 Az (1) bekezdésben meghatározott egyedileg legyártott parkoló kártya megváltása iránti
kérelmet a siófoki székhellyel/telephellyel rendelkező gazdasági társaság képviselője (a
továbbiakban használó) nyújthatja be tárgyévben határozott időtartamra, Siófok Város
Önkormányzat Képviselő-testületéhez. A kérelem elbírálására a Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság jogosult.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott egyedileg legyártott parkoló kártya megváltása iránti
kérelmet

az

érvényes

működési

engedéllyel

rendelkező

kereskedelmi

szálláshely

üzemeltetője/tulajdonosa (a továbbiakban használó) nyújthatja be, május 15-től szeptember
15-ig terjedő szezon időtartama alatti határozott időre, Siófok Város Képviselő-testületéhez.
A kérelem elbírálására és az 5. számú mellékletben meghatározott megállapodás megkötésére
a polgármester jogosult.
(5) Az (2) bekezdésben meghatározott egyedileg legyártott parkoló kártya a használó
szállóvendégei a „Zóna” kiegészítő táblával ellátott közterületeken kijelölt fizető parkolókban
történő parkolásra használhatják.
6.§
(1) Az 1. mellékletben feltüntetett fizető parkolókat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal5
(a továbbiakban: Siófoki KÖH) tartja fenn, üzemeltetésüket és ellenőrzésüket a Siófoki Közös
Önkormányzati Hivatal Városőrsége6 (a továbbiakban: Siófoki KÖH Városőrség) biztosítja.
(2) A fizető parkolókat Siófok Város Képviselő-testülete jelöli ki.

A fizető parkolók általános üzemeltetési ideje
7.§
(1) A fizető parkolók üzemeltetési idejét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
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Módosította a 14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. május 30-ától.
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(2)7 Siófok város fizető parkolói az államilag elismert ünnepnapokon, december 24., valamint
december 31. napján ingyenesen vehetők igénybe.
(3) Az éves nyitva tartású fizető parkolók szezonon kívül szombaton és vasárnap ingyenesen
vehetők igénybe.
(4) A szezonális fizető parkolók a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint, május 15. és
szeptember 15. napja között üzemelnek.
(5) A fizető parkolókban a legrövidebb várakozási idő 15 perc.
Várakozási díjak
8.§
(1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, a parkoló-bérletek díját valamint a pótdíj
mértékét

a

Pénzügyi

és

Tulajdonosi

Bizottság,

valamint

a

Városfejlesztési

és

Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleményezését követően Siófok Város Önkormányzat
Képviselő-testülete állapítja meg a Kt. 15/A § (5)- (6) bekezdésében meghatározott értéket
meg nem haladva; a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíjak mértékét a Kt. 15/C. (1)-(2)
bekezdésében meghatározottak szerint.
(2) A parkolási díjak, a parkoló-bérletek és a pótdíjak mértékét a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
A díjfizetés módja
9.§
(1) A várakozási díjat minden megkezdett 15 percre előre kell megfizetni a szándékolt időnek
megfelelő parkolójegy megváltásával.
(2) Parkolójegyet váltani a parkoló automatáknál fém érmével, forint értékben valamint előre
megváltott és feltöltött parkoló-kártyával (chipkártyával) lehet. Virtuális várakozási díjat a TMobile szolgáltatóhoz tartozó telefonszámokról mobiltelefonon lehet váltani a szolgáltatóhoz
küldött sms-sel.
(3) A parkolójegy megvételét a parkolás megkezdését követően haladéktalanul meg kell
kezdenie az igénybevevőnek.

A díj megfizetésének igazolása
10. §
7

Módosította a 14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. május 30-ától.

(1) A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel, érvényes bérlettel illetve
mobiltelefonon keresztül megváltott virtuális parkolójeggyel kell igazolni.
(2) A megváltott jegy, bérlet illetve virtuális parkolójegy a rajta feltüntetett időtartamra
érvényes Siófok város fizető parkolóiban.
(3) Az érvényes parkolójegyet, érvényes bérletet vagy a díjmentességet igazoló engedélyt a
gépjárműben az első szélvédő belső oldalán, kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni,
hogy az érvényességéről az ellenőr meg tudjon győződni.
Várakozási és behajtási hozzájárulás
11.§
A fizető parkolóban díjmentesen várakozhat:
a)8 korlátlan ideig: a rendvédelmi illetve az OMSZ fixen szerelt megkülönböztető jelzéssel
rendelkező hivatali gépjárművei,
b) szolgálatának ellátása idejére:
- Siófok Város Polgármesteri Hivatalának szolgálati gépjárművei
- kerékbilincselést végző jármű,
c) Siófok Város Polgármestere megbízatása lejártáig,
d) a mozgáskorlátozott személy, vagy az őt szállító jármű vezetője, amennyiben a járműben
az érvényes mozgáskorlátozott igazolvány eredeti példánya az első szélvédő belső oldalán,
kívülről jól látható módon van elhelyezve. Amennyiben a gépjárművön az engedélyre utaló
jelzés van és az eredeti, hologram-csíkkal ellátott mozgáskorlátozott igazolványt a pótdíjazást
követő 24 órán belül bemutatja a mozgáskorlátozott személy, vagy az őt szállító jármű
vezetője, a kiszabott pótdíjat vissza kell vonni,
e) ha az igénybe vevő parkolójegyet a parkoló automata meghibásodása miatt nem tudott
vásárolni, köteles egy másik parkoló automatánál jegyet venni. Ha a meghibásodott parkoló
automatától számított 150 m-es távolságon belül másik parkoló automata nem található, úgy
az igénybe vevő térítésmentesen várakozhat a fizető parkolóban.
12. §
(1) Siófok Város Polgármestere
a) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Bizottságainak tagjai részére, a
képviselő-testületi és bizottsági ülések idejére, a megbízatásuk lejártáig,
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Módosította a 14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. május 30-ától.

b) Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásában résztvevő település önkormányzata
részére a kistérségi tanácsülések idejére,
c) Siófok Város Önkormányzat

Képviselő-testületének és

Bizottságainak üléseire

meghívottak részére, az ülés idejére,
d) Siófok Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére,
egy darab, a Városház téren található fizető parkolóban díjmentes parkolásra jogosító
igazolványt ad.
(2)9
13. §
(1) Siófok Város Polgármestere eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján
a)10 Siófoki KÖH által meghívott vendégek részére,
b)11 Siófoki KÖH partnerszervezetei részére,
c) Siófok város közéletéről tudósító szerkesztőségek és újságírók részére
d)12 Siófoki KÖH ügyintézőjének hivatalos eljárása érdekében, saját jármű használat esetén,
alkalmanként használható,
egy darab, a rendelet hatálya alá tartozó fizető parkolókban díjmentes parkolásra jogosító
igazolványt adhat.
(2) Siófok Város Polgármestere a városban történő eseti rendezvények idejére elrendelheti az
érintett fizető parkolók díjfizetési mentességét a rendezvény időtartamára.
(3)13 Siófoki KÖH – a rendező szerv kérelmére – eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján, a
városközpontot érintő rendezvények esetén, Siófok Város Polgármesterének előzetes
jóváhagyásával – díjmentesítésre, illetve csoportos fizetésre is megállapodást köthet.
14. §
(1) Siófok Város Polgármestere írásbeli, indokolt kérelemre, eseti jelleggel, egyedi elbírálás
alapján behajtási engedélyt adhat a védett övezetekbe való behajtásra.
(2)14 Siófoki KÖH a védett övezetekbe való behajtásra a Polgármester által kiadott
engedélyekről, valamint a díjmentes parkolásra jogosító igazolványokról nyilvántartást vezet;
a kiadott engedélyekről és igazolványokról tájékoztatja a Siófoki KÖH Városőrséget.
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Siófok kártya
15. §
(1) Siófok város fizető parkolói, valamint Siófok város tulajdonában álló, a Balaton-parti Kft.
részére üzemeltetésre átadott fizető parkolók igénybevételére érvényes Siófok kártyával
kedvezményes parkoló-bérlet váltható.15
(2) A Siófok kártya a parkoló-bérletek árából 80% kedvezményre jogosít.
(3) Siófok kártyával történő parkoló-bérletek megváltása során rögzítésre kerül a jármű
forgalmi rendszáma. A Siófok kártyával annak érvényességi ideje alatt, egyazon időszakban
egy kedvezményes parkoló-bérlet vehető igénybe.
(4) Az érvényes Siófok kártya a parkolójegyek megváltása során 80%-os kedvezményre
jogosít.
Pótdíjak
16. §
(1)

16

A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését a

Siófoki KÖH Városőrsége bármikor jogosult ellenőrizni.
(2)17 A Siófoki KÖH Városőrség a virtuális és a Siófok Kártyával kedvezményesen
megváltott parkolójegyeket, valamint a parkoló-bérleteket elektronikus úton a gépjármű
forgalmi rendszáma alapján ellenőrzi.
(3)18
(4) A fizető parkolók jogosulatlan használatért a rendelet 2. mellékletében meghatározott
pótdíjat kell fizetni.
(5) Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele, ha a jármű a díjfizetési
kötelezettség alá eső várakozási területen:
a)19
b) a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén legalább 5
perccel túllépi,
c) a kifizetett várakozási időt egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén
legalább 15 perccel túllépi,
d) ha az adott járműre érvényes parkolójegy, parkolóbérlet vagy a díjmentességet igazoló
engedély nem volt látható és ellenőrizhető helyen elhelyezve a járműben,
15

Módosította a 27/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. október 1-jétől.
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e)20
f) a jármű nem az útburkolati jellel kijelölt és a jármű kategóriájának megfelelő helyen áll.
17. §
(1) Jogosulatlan használat esetén a díj- és pótdíj-befizetési felszólítást vízhatlan
csomagolásban a gépjármű szélvédőjére kell helyezni.
(2) A fizetési felszólításon a jogosulatlan használat tényét, helyét, az ellenőrzés időpontját, a
gépjármű rendszámát, valamint a díj- és pótdíj megfizetésére vonatkozó összes tudnivalót fel
kell tűntetni.
(3)21 A jogosulatlan használatért kiszabott díjat és a pótdíjat banki átutalással, postai
befizetéssel, illetve személyesen készpénzben a Siófoki KÖH Városőrségénél ügyfélfogadási
időben lehet befizetni.
(4) Amennyiben a jogosulatlan használó a jogosulatlan használatért kiszabott díj- és
pótdíjfizetési illetve a kerékbilincs alkalmazásából származó díjfizetési kötelezettségét a Ktben meghatározott határidőn belül nem teljesíti, Siófok Város Önkormányzata a követelését
bírósági úton érvényesíti.
A kerékbilincs alkalmazásának általános szabályai
18. §
22

(1) A fizető parkolóhelyeket jogosulatlan használók járműveire a Siófoki KÖH Városőrsége
20 perc türelmi idő elteltével szerelheti fel az elindulást gátló eszközt (kerékbilincs).
(2) A kerékbilincs alkalmazásáért (felszerelés és eltávolítás) a helyszínen nyugta ellenében
díjat kell fizetni, melynek összegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A kerékbilincs
helyszínen, a díj utólagos megfizetésével történő leszerelése kizárólag jegyzőkönyv előzetes
felvételével lehetséges. Amennyiben a kerékbilincs leszerelésének díja nem kerül
megfizetésre annak alkalmazásától számított 8 napon belül, a leszerelés díján felül a
jogosulatlan használó a leszerelés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatát is köteles pótdíjként megfizetni.
(3) A jogosulatlan használat esetén kerékbilincs alkalmazására a parkolási feltételeket jelző
táblán ábrával vagy felirattal fel kell hívni a figyelmet.
(4) Kerékbilincs alkalmazása esetén pótdíj nem szabható ki. A kerékbilincselést megelőzően
kiszabott pótdíjat vissza kell vonni a kerékbilincs felszerelésével egyidejűleg.
20

Hatályon kívül helyezte a 14/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2015. május 30-ától.
Módosította a 19/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. május 1-jétől.
22
Módosította a 19/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. május 1-jétől.
21

19. §
(1) Kerékbilincset nem szabad felszerelni:
a)23
b) az érvényes igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott járművére, amennyiben az
igazolvány a jármű első szélvédője mögött jól láthatóan van elhelyezve,
c) fegyveres testületek azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjárműveire.
(2) Amennyiben a gépjárműben az érvényes mozgáskorlátozott igazolvány az első szélvédő
belső oldalán kívülről jól látható módon nincs elhelyezve, de a gépjárművön az engedélyre
utaló jelzés van, és az érvényes mozgáskorlátozott igazolványt a kerékbilincs elhelyezését
követően bemutatja a mozgáskorlátozott személy, vagy az őt szállító jármű vezetője, a
kerékbilincset – díjfizetés nélkül – a gépjárműről haladéktalanul le kell szerelni.
20. §
(1) A kerékbilincs használata során a gépjármű első szélvédőjén jól látható helyen az
intézkedéssel kapcsolatos, ábrával kiegészített értesítést, valamint magyar, angol, német
nyelvű tájékoztatást kell elhelyezni, melynek:
a)24 utalnia kell arra, hogy a jármű vezetője jogszabályellenes magatartást tanúsított és emiatt
a Siófoki KÖH Városőrség kerékbilincselést alkalmazott, amelynek eltávolítása nélkül a
jármű sérülésmentesen nem helyezhető üzembe,
b) tartalmaznia kell a kerékbilincs eltávolításának módját, alkalmazásának költségeit és a
befizetés rendjét,
c)25 tartalmaznia kell a kerékbilincs eltávolításának a jogosulatlan igénybe vevő által, a
Siófoki KÖH Városőrség felé tett bejelentésétől számított határidejét.
(2)26 A kerékbilincs alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy az érintett gépjárművet
károsodás ne érje. A közterület-felügyelő intézkedése ellen a Siófoki KÖH-nél lehet panasszal
élni.
(3) Az e rendeletbe foglalt, a kerékbilincs alkalmazására vonatkozó szabályok megszegésével
kiszabott és teljesített költségtérítést Siófok Város Önkormányzata haladéktalanul köteles
visszafizetni.
(4)27 A Siófoki KÖH Városőrség a kerékbilincset a költségtérítés megfizetése után
haladéktalanul köteles eltávolítani:
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a) szezonban (május 15. és szeptember 15. napja között) a bejelentéstől számított 4 órán belül,
b) szezonon kívül 6 órán belül.
Jogorvoslat a közterület-felügyelői intézkedésekkel szemben
21. §28
(1) A parkolási rendszerrel, szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, panaszok írásban, postai
úton illetve személyesen nyújthatók be a polgármesternek.
(2) A pótdíjjal kapcsolatos észrevételt, panaszt – amelyet a pótdíjfizetési felszólításnak a
jármű szélvédőjén történt elhelyezését követő 8 napon belül lehet benyújtani – a polgármester
bírálja el, erről írásban az ügyfelet értesíti. Ha az észrevétel megalapozott, annak helyt ad és a
megállapított pótdíjat törli. Megalapozott észrevételnek minősül, ha a 17. § (1)-(2)
bekezdésének megfelelően kihelyezett pótdíj-befizetési felszólításon lévő időpont és az ügyfél
részéről megváltott érvényes parkolójegy (virtuális vagy nyomtatott) időpontja között
maximum 5 perc eltérés van.
(3) Egyéb esetekben méltányosságot gyakorolhat és a kiszabott pótdíjat elengedheti.
Méltányosság mindazokban az esetekben gyakorolható, ha az ügyfél kétséget kizáróan
bizonyítja, hogy a díjfizetés nélküli várakozás számára nem volt felróható, vagy arra
méltányolható okból került sor.
(4) A pótdíjat az észrevétel, panasz elutasításáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon
belül be kell fizetni. A pótdíj mértékének kiszámításakor a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény az irányadó.
(5) A pótdíj kivetését eredményező mulasztást a Siófoki KÖH Városőrsége felvétellel
bizonyítja. A felvételt az észrevétel, panasz elbírálásáig vagy a pótdíj befizetéséig meg kell
őrizni. Az üzemben tartó személyesen, illetve meghatalmazottja útján vagy együttesen –
írásbeli kérelem alapján – a pótdíj kiszabását eredményező szabálytalanságról készült felvételt
a Siófoki KÖH Városőrségével egyeztetett időpontban díjmentesen megtekintheti. A
pótdíjfizetési felszólítás kihelyezését követő 30 napon túl a felvétel csak a felvétel bemutatási
díjának megfizetésével tekinthető meg.
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22. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
Záró rendelkezések
23. §
(1) E rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.
(2)29 A 9. § (2) bekezdésben megjelölt előre megváltott parkoló-kártya (chipkártya) 2015.
június 15-éig tölthető fel, a chipkártya 2015. december 31-éig használható.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Siófok Város Önkormányzatának
a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló, 44/2009. (XII.15.), a 3/2010.
(II.26.) és a 13/2010. (VII.05.) sz. rendeletekkel módosított 1/2009. sz. rendelete.
(4) A jelenleg használatban lévő és feltöltött chipkártyák a jelenlegi parkoló-rendszer
felújításáig használhatóak.

Dr. Pavlek Tünde sk.
jegyző

Dr. Balázs Árpád sk.
polgármester

(Kihirdetés napja: 2011. május 13.)
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Ssz.

A

B

C

D

Parkoló helye

Legrövidebb
parkolási idő

Parkolók
jellege

Nyitva tartás

perc

éves

szezon

1)
2)

Borharapó mellett
Budai Nagy Antal utca

15
15

éves
éves

700 - 1800
700 - 1800

700 - 2000
700 - 2000

3)

Fő u. 188-196/A. között

15

éves

700 - 1800

700 - 2000

4)

15

éves

700 - 1800

700 - 2000

5)

Fő u. D-i járda (Régi Gyógyszertártól Kre)
Hajóállomás

15

szezonális

700 - 2400

6)

Hullám Büfé

15

szezonális

700 - 2400

7)

Kele u. (Tanácsház - Sorház u. között)

15

éves

700 - 1800

700 - 2000

8)

Kele utca (Bíróság előtt)

15

éves

700 - 1800

700 - 2000

9)

Kinizsi utca

15

szezonális

10)

Pannónia udvar (É-i old.)

15

éves

11)

Petőfi sétány szállodasor előtti

15

szezonális

700 - 2400

12)

Porecs tér

15

szezonális

700 - 2400

13)

Sió u. (Fő u. – Szűcs u. közötti szakasz,
Flört)

15

éves

14)

Szent I. sétány

15

szezonális

15)

Vámház utca

15

éves

700 - 1800

700 - 2000

16)

Városház tér

15

éves

700 - 1800

700 - 2400

17)

Vasútállomás

15

éves

700 - 1800

700 - 2000

18)

Víztorony (Fő tér)

15

éves

700 - 1800

700 - 2000

19)

Fő utca 43.

15

éves

700 - 1800

700 - 2000

20)

Fő utca 182.

15

éves

700 - 1800

700 - 2400

21)

Fő utca 172/A

15

éves

700 - 1800

700 - 2000

22)

48 lakásos társasház mögött

15

éves

700 - 1800

700 - 2000

23)

Beszédes stny. 83.

15

szezonális
(06. 20.-08.
25.)

0700-2000

24)

Beszédes stny. Tamási Á. u. sarok

15

szezonális
(06. 20.-08.
25.)

0700-2000

25)

Beszédes stny. 82.

15

szezonális

0700-2000
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700 - 2400
700 - 1800

700 - 1800

700 - 2000

700 - 2400
700 - 2400

(06. 20.-08.
25.)
26)

Beszédes stny. 81.

15

szezonális
(06. 20.-08.
25.)

0700-2000

27)

Beszédes stny. 80.

15

szezonális
(06. 20.-08.
25.)

0700-2000

28)

Beszédes stny. 79.

15

szezonális
(06. 20.-08.
25.)

0700-2000

29)

Beszédes stny. 78/A.

15

szezonális
(06. 20.-08.
25.)

0700-2000

30)

Beszédes stny. 77/B.

15

szezonális
(06. 20.-08.
25.)

0700-2000

31)

Beszédes stny. 74/B.

15

szezonális
(06. 20.-08.
25.)

0700-2000

32)

Beszédes stny. 73/25.

15

szezonális
(06. 20.-08.
25.)

0700-2000

33)

Beszédes stny. 73/19.

15

szezonális
(06. 20.-08.
25.)

0700-2000

34)

Bethlen G. u. (Ujhelyi strand)

15

szezonális
(06. 20.-08.
25.)

0700-2000

35)

Sió utca Sorház utca sarok

15

éves

700 - 1800

700 - 2000

2. melléklet a 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
1) Parkolási díjtételek: (bruttó árak)
Gépjármű típusa
Óradíj szezonban
Óradíj szezonon kívül
------------------------------------------------------------------------------------------------Személygépkocsi
320
160
Autóbusz
960
480
Szezonális tarifák 05. 15. – 09. 15-ig terjedő időszakban alkalmazandóak, kivéve az 1.
melléklet 23)-34) pontjaiban megjelölt parkolók, ahol a szezonális tarifák 06. 20.-08. 25ig érvényesek.
2) Parkoló-bérlet árak
PARKOLÓ-BÉRLET ÁRAK
TELJES ÁRÚ BÉRLET
Érvényesség
Éves bérlet
(1 év)

Díj
80 000,- Ft+ÁFA
szezonban

Bérlet (1 hónap)
Bérlet (4 hónap)
Bérlet (8 hónap)
Heti bérlet
(7 nap)

szezonon
kívül
szezonra
szezonon
kívül
szezonban
szezonon
kívül

12 000,Ft+ÁFA
10 000,Ft+ÁFA
45 000,Ft+ÁFA
60 000,Ft +ÁFA
4 000,Ft+ÁFA
3 500,Ft+ÁFA

SIÓFOK KÁRTYA KEDVEZMÉNNYEL
Érvényesség
Éves bérlet
(1 év)

Díj
16 000,- Ft+ÁFA
szezonban

Bérlet (1 hónap)
Bérlet (4 hónap)
Bérlet (8 hónap)
Heti bérlet
(7 nap)

szezonon
kívül
szezonra
szezonon
kívül
szezonban
szezonon
kívül

2 400,Ft+ÁFA
2 000,Ft+ÁFA
9 000,Ft+ÁFA
12 000,Ft+ÁFA
800,Ft+ÁFA
700,Ft+ÁFA

A bérletek díjának megállapításánál a szezon: május 15-szeptember 15-ig tart, szezonon
kívüli időszak szeptember 16-május 14-ig tart, kivéve az 1. melléklet 23)-34) pontjaiban
megjelölt parkolók tekintetében, ahol a szezon június 20-augusztus 25-ig tart.
Az éves bérlet érvényessége 1 év, a megváltás napjától a következő év megváltás napjával
megegyező nap 2400 óráig.
Az 1 hónapos havi bérlet érvényessége 1 hónap, a megváltás napjától a következő hónap
megváltás napjával megegyező nap 2400 óráig.
A 4 hónapos havi bérlet érvényessége 4 hónap, május 15. napjának 000 óráról szeptember 15.
napjának 2400óráig.
A 8 hónapos havi bérlet érvényessége 8 hónap, szeptember 16. napjának 000 órától május 14.
napjának 2400 óráig.

A heti bérlet érvényessége 1 hét, a megváltás napjától a következő hét megváltás napjával
megegyező nap 2400 óráig.
A bérlet rendszámhoz kötött, másra át nem ruházható.
A bérlet árára a megváltáskor irányadó díjszabás alkalmazandó.
Parkoló-bérletet legfeljebb a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésen
kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépjárműre lehet váltani
2a) Siófoki székhelyű/telephelyű gazdasági társaságok részére kiadható egyedileg legyártott
parkoló kártya

Egyedileg
legyártott
parkoló kártya

Érvényesség
a kérelemben szereplő
időtartamra

Díj
határozott 226,- Ft/parkolóhely/nap+ÁFA

a parkoló kártya érvényessége május 15. napjának 000 órától szeptember 15. napjának 2400
óráig tart, vagy a szezonban a határozott időre megkötött megállapodás 1. napjának 000 órától
az utolsó napjának 2400 óráig tart.
2b) Kereskedelmi szálláshelyek részére kiadható egyedileg legyártott parkoló kártya
Érvényességi idő

Egyedileg legyártott
parkoló kártya

Érvényesség

szezonban (június Siófok
város
20.-augusztus 25.)
közigazgatási
területén
a
Beszédes József
sétányon
a
kérelemben érvényes!
szereplő határozott
időtartamra

Díj

40 000,Ft/parkolóhely+ÁFA

333,Ft/parkolóhely/nap+ÁFA

A kereskedelmi szálláshelyek részére kiadható egyedileg legyártott parkoló kártya
érvényessége június 20. napjának 000 órától augusztus 25. napjának 2400 óráig tart, vagy a
szezonban a határozott időre megkötött megállapodás 1. napjának 0 00 órától az utolsó
napjának 2400 óráig tart.
3) Pótdíjak:
Az 1988. évi I. törvény alapján a pótdíj kiszabásának napját követő
a) 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és
további két órai várakozásra számított várakozási díj
b) 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese,
valamint a pótdíjon felül egy órai várakozási díj.
ÁFÁ-t csak a várakozási díj tartalmaz.

A pótdíjfizetési felszólítás kihelyezését követő 30 napon túl a pótdíj kivetését eredményező
mulasztásról készült felvétel bemutatási díja bruttó 2200.- Ft.
4) Kerékbilincs alkalmazása esetén fizetendő díj (bruttó árak)
A bilincs felszerelését követő
- 12 órán belül történő leszerelés esetén:
8.000.-Ft
- 24 órán belül történő leszerelés esetén:
15.000.-Ft
- 24-48 óra között történő leszerelés esetén:
20.000.-Ft
- 48 óra eltelte után történő leszerelés esetén:
30.000.-Ft
5)

Chipkártya ára (bruttó ár): 3000,-

6) A chipkártya feltöltéséhez fűződő kedvezmények
a) első és második alkalommal történő feltöltés esetén:
- siófoki állandó lakosok részére biztosított kedvezmény: 80 %
- nem siófoki lakosok, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságok részére biztosított kedvezmény: 20 %,
b) a harmadik alkalommal történő feltöltéshez fűződő kedvezmény: 50 %,
c) negyedik alkalomtól kezdve minden feltöltéskor igénybe vehető kedvezmény: 20 %.
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PARKOLÓ KÁRTYA
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MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről
Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. (képviseli: …………………. polgármester, KSH
szám: 15731481-8411-321-14, adószám: 15731481-2-14, számlavezető pénzintézete: Erste Bank
Hungary Rt., számlaszáma: 11639002-06180700-39000008) – (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
……………………………………………………..
(kereskedelmi
szálláshely)
székhely:
8600
Siófok,…………………………………………………..
(képviseli:…………………………………………..,
adószáma:…………………………………………………..cégjegyzékszáma:………………………………….
, számlavezető pénzintézete:……………………………..……………………………………………………..,
számlaszáma:………………………………………………..számlafogadó:……………………………………
…………………………………………………………………..számlázás
címe:…………………………………………………………………………………………………….) – (a
továbbiakban: Használó) között az alábbi feltételekkel:
1/ Felek megállapodnak, hogy a Használó részére parkolási lehetőség biztosítása érdekében az
Önkormányzat ………………………………………….található fizető parkolójában (továbbiakban:
Parkoló) parkolási lehetőséget nyújt ……………darab rendszám feltűntetése nélküli, egyedileg
legyártott parkoló kártya (továbbiakban: parkoló kártya) átadásával.
2/ A jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba, a parkolási lehetőséget az Önkormányzat
……………………………….. határozott időtartamra, (kérelemnek megfelelően minden nap, vagy
munkanapokon) …………………… (óra) közötti időszakra köteles biztosítani a parkoló kártyával
rendelkező gépjárművek részére. A parkoló kártyák a Használó nevére és nem meghatározott személy
nevére szólnak, ezért azokat bármely személy jogosult használni, akinek a Jogosult a parkoló kártyát
rendelkezésre bocsátja. A parkoló kártya a Parkoló bármely parkolóhelyén feljogosít a parkolásra,
nincsenek a Parkolóban a Használó részére külön kijelölt és kizárólagos használatra biztosított
parkolóhelyek.
3/ A Használó a jelen megállapodás tárgyát képező fizető parkolóhely használatáért ……………….Ft,
azaz ……………………………….forint díjat tartozik megfizetni az Önkormányzat részére annak Erste
Bank Hungary Rt. Siófoki Fiókja által kezelt 11639002-06180700-3900008 számú elszámolási
számlájára. A Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. Az ÁFA-ról szóló 2007. évi
CXXVII. számú törvény 58. § (1) bekezdése értelmében a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az
ellenérték megfizetésének esedékessége.
Az Önkormányzat legkésőbb a szerződéskötéskor számlát állít ki és küld meg a Használó részére, mely
a számla összegét a szerződés aláírását követő legközelebbi banki napon vagy 3 munkanapon belül
köteles megfizetni.
A számlán fel kell tüntetni – a mindenkori jogszabályi előírásokon túl – a jelen megállapodás számát.
Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a Használó a követő
munkanapon jogosult teljesíteni. A Használó fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének
napjával tekintendő teljesítettnek. Ezt követően jogosult a parkoló kártyát átvenni.
Amennyiben a Használó az Önkormányzat 15 napos póthatáridőt tartalmazó fizetési felszólítása
ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, jelen megállapodás automatikusan megszűnik.
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4/ A Használó az egyedi parkoló kártyákat kizárólag az 1. pontban megjelölt Parkoló vonatkozásában
használhatja, azok Siófok város közigazgatási területén található egyéb fizető parkolókban semmiféle
jogosultságot nem keletkeztetnek, azokban nem használhatók.
5/ Az egyedileg legyártott parkoló kártyával rendelkező személy (szállóvendég) a parkoló-kártyákat a
parkolás időtartama alatt a gépjárműben az első szélvédő belső oldalán, kívülről jól látható módon úgy
kell hogy elhelyezze, hogy a parkoló kártya érvényességéről az ellenőr meg tudjon győződni. Ha ezen
kötelezettségének a parkoló gépjármű üzembentartója/tulajdonosa nem tesz eleget, vele szemben a
Városőrség a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V.13.) önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint jár el.
6/ A Megállapodás megszüntetése
6.1. A Használó a megállapodást írásban, az Önkormányzatnak küldött tértivevényes levél útján 1 (egy)
hónapos felmondási idő közbeiktatásával, indoklási és kártérítés fizetési kötelezettség nélkül
felmondhatja.
6.2. Jelen pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Használó azonnali hatállyal, kártérítés fizetési
kötelezettség nélkül a megállapodást felmondhatja, amennyiben:
(a) az Önkormányzat nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a
Használó jó hírét, üzleti tisztességét, vagy
(b) az Önkormányzat a megállapodásban foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit
ismételten vagy súlyosan megszegi,
azonnali hatályú felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig keletkezett költségeket
kötelesek egymással szemben elszámolni.
6.3. Amennyiben az Önkormányzat a felmondást tartalmazó tértivevényes levelet bármely okból nem
veszi át, a levél kézbesítését – a kézbesítési cím helyességének ellenőrzése mellett – ismételten meg
kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél legkésőbb a megismételt
feladástól számított 10 (tíz) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.
7/ Lehetetlenülés a Felek felelőssége hiányában
Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés az ok
bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a
másik felet írásban értesíteni az ok és a körülmények lényegének ismertetésével, és 8 napon belül
megkezdődő egyeztetést kezdeményezni. A felek az egyeztetést 10 napon belül befejezik.
A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a lehetetlenülési ok
ésszerű elhárításának időtartalmával arányosan meghosszabbodnak.
Amennyiben a lehetetlenülést eredményező ok fennállásának vagy elhárításának időtartama
előreláthatólag a 30 napot meghaladja és az egyeztetés nem vezet eredményre, a szerződés a
következő naptári napon megszűnik.
A szerződés hatályban maradását kizáró egyeztetési eredmény esetén a Felek, amennyiben szükséges
a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó
elszámolást.
A másik szerződő Fél kérésére a felelősségen kívül eső lehetetlenülés tényéről az érintett Fél köteles
hatósági vagy érdekképviseleti szervezet által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.
A lehetetlenülés várható bekövetkezéséről, a teljesítés lehetetlenülésről, annak időtartamáról a
szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek.

8/ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar polgári jog szabályai, így különösen a Ptk.
rendelkezései irányadóak.
9/ A szerződésből fakadó vitás kérdéseket felek elsősorban egyeztetni kötelesek. Amennyiben ez nem
vezet eredményre, jogvitáik rendezésére a Siófoki Járási Bíróság, illetve a Somogy Megyei
Törvényszék illetékességét kötik ki.
10/ Felek kapcsolattartói:
Önkormányzati kapcsolattartó:
név: …………………………………………………..
cím: 8600 Siófok, Kálmán I. st. 4.
telefon: +36-84-504-635
fax: +36-84-504-540
e-mail: ……………………………………………….
11/ A megállapodás kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül
szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben illetve egyéb nyilvántartásban nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában
bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a
kapcsolattartók adatiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet –
az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 munkanapos határidővel vagy a változás
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 munkanapon belül köteles értesíteni.
12/ A felek együttműködnek a megállapodás teljesítése során, és ennek keretében késedelem nélkül
értesítik egymást minden olyan adatról, tényről vagy körülményről, amely az érdekkörükben merült fel,
és a megállapodást érinti.
13/ A felek egyéb rendelkezései …………………………………………………………………………….
Jelen megállapodás 2 azaz kettő példányban készült, melyből aláírás után 1 azaz egy példány az
Önkormányzatot, 1 azaz egy példány a Használót illeti.
Felek jelen megállapodást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írják alá.
Siófok, .……………………………………………..

……………………………………………….
Önkormányzat

……………………………………………….
Használó

Függelék a 14/2011.(V.13.) önkormányzati rendelethez33
1. Szent László utca keleti végén (Galérius Fürdő) kialakított fizető parkolók
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