Tisztelt Siófoki Polgár, Kedves Vendégünk!
Városunkban a közterületi fizetőparkolókat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály
Városőrsége (továbbiakban: Városőrség) üzemelteti és ellenőrzi.
Címünk: Siófoki KÖH Városőrség, 8600.Siófok, Fő tér 1.
Telefon:
+36-84/506-540
Parkoló automata probléma bejelentése:
+36-30/605-4906
e-mail:
varosorseg@siofok.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök:
Péntek:
Pénztárzárás: Hétfő-csütörtök:
Péntek:

7,30-12.00 13.00- 16,00 óráig
7.30-12.00 óráig
15.15 óra
11.30 óra

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PARKOLÁSI RENDELETE
Díjfizetési kötelezettséggel bíró területek
A térképek tájékoztató jellegűek, a fizető parkoló övezetek határait szabványos táblák jelölik.
Városközpont: Egész éves díjkötelezettség

Díjköteles időszakok éves üzemeltetésű parkolókban:
Szezonon kívül szeptember 16. és május 14. között:
a városközpontban a kék és piros színnel jelölt parkolókban hétfőtől péntekig: 7:00-18:00 óráig.
Szezonban május 15. és szeptember 15. között:
a városközpontban (kék övezet) hétfőtől vasárnapig 7:00-20:00 óráig, kivéve a Városház téri és Sió
utcai parkolókat (piros övezet), ahol hétfőtől vasárnapig 7:00-24:00 óráig kell várakozási díjat fizetni.
A Sió utca Sorház utca sarkán létesített parkoló (sárga övezet) 06.20-tól 08.25-ig szezonális
fizetőparkolóként üzemel. Hétfőtől vasárnapig 7:00-20:00 óráig díjköteles.

Balaton part: szezonális díjkötelezettség

Díjköteles időszak szezonális üzemeltetésű parkolókban:
A zöld színnel jelzett fizető parkolókban 05.15. és 09.15. között hétfőtől vasárnapig 07,00-24,00 óráig
kell várakozási díjat fizetni.
A sárga színű övezetben üzemelő Balaton parti szezonális parkolók 06.20. és 08.25. között hétfőtől
vasárnapig 7:00 és 20:00 óra között díjkötelesek.

Díjosztályok
1. Díjosztály
Személygépkocsi (Jellemzően az 5,5 m-nél nem hosszabb és 3500 kg összsúlyt meg nem
haladó járművek).
2. Díjosztály
Autóbusz (5,5m-nél hosszabb 3500 kg összsúlyt meghaladó járművek)
A zöld rendszámmal rendelkező, vagy a jogszabályi előírások alapján arra jogosult környezetkímélő
járművek díjmentesen használhatják Siófok város fizető parkolóhelyeit.
Díjmentes időszakok
A siófoki közterületi fizető parkolókat a díjköteles időszakokon kívül, továbbá az államilag elismert
ünnepnapokon, valamint december 24. és január 1. között díjfizetés nélkül lehet használni.
Díjfizetés
Parkolójegyet elsősorban az e célra felállított jegykiadó automatákból lehet vásárolni, az automatán
feltüntetett magyar forint érmékkel.
A parkoló automaták alapértelmezett beállítása a személygépkocsi díjosztály, ebben az esetben nincs
más teendő, mint az érméket bedobni a megfelelő várakozási időtartam elérésekor a jóváhagyás
gomb megnyomásával a jegyet kinyomtatni. Amennyiben a gépjármű a 2. díjosztályba tartozik, úgy az
automatákon olvasható tájékoztató alapján a jegyvásárlás előtt tarifát kell változtatni.
Mobiltelefonról is rendezhetjük a parkolási díjat. Siófok zónakódjai az NMFR Zrt. rendszerében
Balaton part: 8601, városközpont: 8602. Beszédes sétány, Bethlen Gábor utca, Sió-Sorház utca: 8603,
Városház tér, Sió utca: 8604. Bővebb tájékoztató a www.nemzetimobilfizetes.hu oldalon.
Alapdíjak óránként:
Díjköteles időszak

1. díjosztály (szgk.)

2. díjosztály (busz, tgk.)

május 15.- szeptember 15.

320,- Ft/óra

960,- Ft/óra

szeptember 16.-május 15.

160,- Ft/óra

480,- Ft/óra

Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák .
A fizetendő díjak egységesek, a megváltott jegyek érvényességi idejükön belül bármelyik
önkormányzati közterületi parkolóban felhasználhatók. Legrövidebb várakozási idő: 15 perc. Ezen
túlmenően a várakozási idő hossza nem korlátozott.
Bármely magánszemélynek és vállalkozásnak lehetősége van parkoló-bérletek vásárlására is. Bérlet
csak személygépkocsi díjosztályú gépjárműre váltható! A bérlet csak a vásárláskor rögzített
rendszámú gépkocsira érvényes, bármilyen módosítás csak személyesen intézhető
ügyfélszolgálatunkon.

Teljes árú parkoló bérlet árak 2015. évben
Bruttó ár
101.600.-Ft

Érvényesség
Éves bérlet
(váltástól számított 365 nap)
4 hónapos bérlet szezonra (május 15szeptember 15)
Havi bérlet szezonban (váltás napját következő
hónap megegyező napjáig)

57.150.-Ft
15.240.-Ft

Heti bérlet szezonban (7 nap)
5.080.-Ft
8 hónapos bérlet szezonon kívül (szeptember 76.200.-Ft
16-május 14)
Havi bérlet szezonon kívül (váltás napját 12.700.-Ft
következő hónap megegyező napjáig)
Heti bérlet szezonon kívül
(7 nap)
Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák.

4.445.-Ft

Parkolási kedvezmények Siófok kártyával
Az érvényes Siófok kártyával rendelkező helyi lakosok részére Siófok Város Önkormányzata 80%-os
kedvezményt biztosít a parkoló-bérletek árából. Egy Siófok kártyával egy személygépkocsira váltható
kedvezményes bérlet. A bérlet csak a vásárláskor rögzített rendszámú gépkocsira érvényes.
Bármilyen módosítás csak személyesen az ügyfélszolgálati irodában lehetséges
Siófok kártyával az arra alkalmas automatákból (jellemzően a belvárosban) szintén 80%-os
kedvezménnyel váltható parkolójegy, melynek előfeltétele, hogy a Siófok kártya tulajdonosa
előzetesen rendszámot regisztráljon a kártyához, mert csak így szerezhet jogosultságot. Egy
kártyához csak egy rendszám regisztrálható.
A regisztráció elvégezhető a Városőrség
ügyfélszolgálatán személyesen, vagy elérhetőségein, továbbá a www.siofokkartya.hu weboldalon is.
Kedvezményes árú parkoló bérlet árak 2015. évben
Érvényesség
Bruttó ár
Éves bérlet
20.320.-Ft
(váltástól számított 365 nap)
4 hónapos bérlet szezonra (május 15- 11.430.-Ft
szeptember 15)
Havi bérlet szezonban (váltás napját következő 3.048.-Ft
hónap megegyező napjáig)
Heti bérlet szezonban (7 nap)
1.016.-Ft
8 hónapos bérlet szezonon kívül (szeptember 16- 15.240.-Ft
május 14)
Havi bérlet szezonon kívül (váltás napját 2.540.-Ft
következő hónap megegyező napjáig)
Heti bérlet szezonon kívül
889.-Ft
(7 nap)
Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák.
Jogosulatlan igénybevétel
A fizető parkolók jogosulatlan használatért pótdíjat kell fizetni. A parkolójegyet mindig az első
szélvédő mögött jól láthatóan kell elhelyezni.
A pótdíjat az elektronikus ellenőrző eszközök automatikusan számolják a díjköteles időszak és az egy
órai várakozási díj alapján a Parkolási Rendelet előírásai szerint. A fizetési felszólítást és a befizetési
postautalványt mindig piros színű pótdíjtasakban helyezik el a szélvédőre az ellenőrző közterületfelügyelők A pótdíjazással kapcsolatos panaszok elbírálása Siófok Város Polgármesterének a
hatásköre.
Szívesen fogadjuk észrevételeit, javaslatait. Ha további információra van szüksége, kérjük forduljon
ügyfélszolgálati irodánkhoz.
Siófoki KÖH Városőrség

