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Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 
 

23/2020. (VI. 10.) 
önkormányzati rendelete 

 
a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus 
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) 
bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási 
hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 
R.) 11. §. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) 
önkormányzati rendeletének 3. § (3) és 4. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a Kaposvár Kártya 
hétköznap 15%-os üzletpolitikai kedvezménnyel kedvezményes parkolásra jogosít az e 
rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben, amennyiben a Kaposvár Kártyához 
kapcsolódó kedvezményes parkolásra jogosító parkolókártya kiváltásra került. A dr. 
Böszörményi-Nagy Géza utcai parkolóba Kaposvár Kártya kedvezmény csak a parkoló 
bérletek esetében érvényesíthető.” 

 
2. § 

 
A R. 1. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. A Kaposvári Parkolási Kft. által üzemeltetett, fizető automatákkal ellátott parkolók: 
 

B. A.  
Övezet Parkolóhely Sorszám 

I. Ady E. u. déli tömbbelső 1. 
I. Kontrássy közi parkolóház 2. 
I. Teleki u. 3. 
I. Somogy parkoló 4 
I. Irányi D. u. 5. 
I. Irányi D. u. tömbbelső 6. 
I. OTP tömbbelső 7. 
I. Bajcsy Zs. u. (a Tallián Gy. u-ig) 8. 
I. Zárda u. (Kossuth tér és Bajcsy-Zs. u. között 9. 
II. Zárda u. (Bajcsy-Zs. u. – Somssich P. u. között 10. 
II. Zárda köz 11. 
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I. Széchenyi tér  12. 
I. Dózsa Gy. u. 13. 
I. Fő u. (Dózsa Gy. u. – Anna u. között) 14. 
II. Fő u. (Anna u. és a Kaposi Mór u. között) 15. 
I. Ady E. u. 12-14. tömbbelső 16. 
I. Városház u. déli parkoló 17. 
I. Városház utcai parkolóház 18. 
I. Rákóczi tér  É-i oldal 19. 
I. Kontrássy u. és köz 20 
II. Rippl-Rónai u. 21 
I. Szent Imre u. (Bajcsy Zs. u. – Somssich P. u. között) 22. 
I. Ezredév u. 23. 
I. Kossuth L. u. (Fő u. – Bajcsy Zs. u-ig) 24. 
I. Csokonai köz és Fő u. 15-17. tömbbelső 25. 
I. Megyeház u. (Teleki u-ig) 26. 
I. Teleki u. (Petőfi térig) 27. 
I. Teleki tömbbelső 28. 
I. Anna u. 29. 
II. Iskola köz 30. 
I. Gróf Apponyi u. (Laktanya u-ig) 31. 
II. Gróf Apponyi u. (Laktanya u-tól Hársfa u-ig) 32. 
II. Gróf Apponyi köz 33. 
I. Laktanya u. 34. 
I. Tallián Gy. u. (Németh I. fasorig) 35. 
I. Németh I. fasor (Tallián Gy u-ig) 36. 
I. Német I. fasor (Tallián Gy. u-tól a Biczó F. u-ig) 37. 
I. Tallián Gy. Köz 38. 
I. Baross G. u. (Laktanya u. és Rákóczi tér közötti szakasza) 39. 
II. Kossuth L. u. (Bajcsy Zs. u-tól Somssich u-ig) 40. 
I. Rákóczi tér K-i oldal 41. 
II. Biczó F. köz 42. 
II. Kaposi Mór utca 43. 
III. Kossuth tér 1. mélyparkoló (igénybevétele az 5. pont szerint) 44. 
IV. dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkoló 45 
II. Bajcsy- Zs. u. (Kaposi M. u. –Virág u. között) 46. 
II. Virág u. (Bajcsy-Zs. u. -Németh I. fasor között) 47. 
II. Németh I. fasor (Biczó F. u.-Virág u. között) 48. 
I. Biczó F. utca 49. 
II. Dési Huber u. 50. 
II. Fő u. (Kaposi M. u.-Virág utca között) 51. 
II. Bajcsy- Zs. u. (Tallián Gy. u. -Kaposi M. u. között) 52. 
II. Tallián Gy. u. (Németh I. fasor - Damjanich u. között) 53. 
II. Damjanich u. (Pázmány P. u. - Tallián Gy. u. között) 54. 
II. Damjanich u. (Tallián Gy. u. - Szent I. u. között) 55. 
II. Szent I. u. (Németh I. fasor- Damjanich u. között) 56. 
II. Kossuth L. u. (Damjanich - Somssich u. között) 57. 
II. Damjanich u. (Kossuth L. u.- Szent I. u. között) 58. 
II. Damjanich 1. előtti parkoló 59. 
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II. Damjanich u. (Kossuth L. u.- Pete L. u. között) 60. 
II. Pete L. u. 61. 
II. Damjanich u. belső parkoló 62. 
II. Domus felső parkoló 63. 
II. Domus alsó parkoló 64. 

„ 
3. § 

 
A R. 1. mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Üzemeltetési idő – a 2. pontban foglaltaktól eltérően - a dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai 
fizetőparkolókban: a hét minden napján 0-24 óra” 
 

4. § 
 
A R. 2. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
5. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
Kaposvár, 2020. június 5. 
 
 
     Szita Károly                 dr. Csillag Gábor  
                polgármester       jegyző



4 

 

1. melléklet a 23/2020. (VI. 10.) önkormányzati rendelethez 
 „2. melléklet az 58/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelethez 

 

„1. Várakozási díjtételek: (Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.) 
 

 A. B. 
 Gépjármű típusa      Óradíjak Ft-ban (Áfá-val) 

  I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet 

1. 

személygépkocsi, 
tehergépkocsi 

(2,5 t össztömeget 
meg nem haladó), 

H   három, vagy több kerekű 
motor- és segédmotoros 
kerékpár 

275 210 440 300 

2. autóbusz 835 640 - - 

 
A minimális parkolási díj az I. övezetben 70,-Ft, a II. övezetben 60,- Ft, III. övezetben 220,-
Ft. 
A kórházi járóbeteg szakellátásra érkezők a dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkolóban a 
kórházi tartózkodás idejére mentesülnek a díjfizetés alól. A kórházi járóbeteg szakellátáson 
kívül érkezők minden megkezdett óra után díjfizetésre kötelezettek. 
2. a) Parkoló kártya ára: (Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.) 
Új kártya vásárlása esetén: 3.000 Ft, 5.000 Ft vagy 10.000 Ft és a kártya beszerzési ára. 
A parkoló kártya ismételt töltésénél: 3.000 Ft, 5.000 Ft, vagy 10.000 Ft. 
A dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkoló, mobiltelefonos szolgáltatáson keresztül, 
illetve parkoló kártyával váltott parkolójeggyel, valamint mozgásában korlátozott 
személyek parkolási igazolványával nem használható. 
 b) Bérletek ára: (Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.) 
 

       
 A. B. C. 

  Bérletárak Ft-ban 

  Általános, 
valamennyi 
parkolóra 

használható 

Egy 
meghatározott 
fizetőparkolóra 

használható 

 I. övezet   
1. Heti: 2.600.- 1.900.- 
2. Havi: 9.500.- 7.000.- 
3. Negyedéves: 24.500.- 18.300.- 
4. Féléves: 44.000.- 32.900.- 
5. Éves: 83.000.- 63.000.- 
 II. övezet   
6. Heti: 2.300.- 1.700.- 
7. Havi: 7.500.- 5.400.- 
8. Negyedéves: 19.300.- 14.800.- 
9. Féléves: 34.600.- 26.500.- 
10. Éves: 66.200.- 48.800.- 
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 IV. övezet   
11. Heti: - 3.000 
12. Havi: - 11.000 
13. Negyedéves: - 28.000 
14. Féléves: - 47.000 
15. Éves: - 87.000 

 
ba) A Kaposvári Parkolási Kft elektronikus formában nyilvántartást vezet azon 

gépjárművekről, amelyek parkoló bérletet vásároltak. A bérletek a nyilvántartott 
forgalmi rendszámú járműre érvényesek. A havi, negyedéves, féléves, éves bérletek a 
megjelölt időszak első napjának 0.00 órájától, vagy időszakon belül a vásárlás 
időpontjától, a megjelölt időszakot követő nap 24.00 órájáig érvényesek. 
A dr. Böszörményi-Nagy Géza parkolóba váltott bérletek nem elektronikus formában 
kerülnek nyilvántartásra, kártya megvásárlásával lehet bérletet váltani a parkolóba, 
amelynek kauciós díja a kártya mindenkori beszerzési ár. 

bb) A megváltott parkolóbérletek esetében az érvényesség időtartama alatt két esetben 
van lehetőség a megváltáskor megadott rendszám módosítására és annak eredeti 
kérelemnek megfelelő visszaállítására. A heti parkolóbérletek esetében rendszám 
módosításra nincs lehetőség. 

3. Pótdíjak: 
a) A 16. § (3) bekezdés a)-b) pontja esetén a pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját 
követő 
aa) 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két 
órai várakozásra számított várakozási díj, 
ab) 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. 
b) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának utólagos bemutatási díja 10 
napon belül 400 Ft+ÁFA, 10 napon túl az adott parkolási övezetre vonatkozó pótdíjnak 
megfelelő összeg.” 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 

23/2020. (VI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása 
 

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Általános indoklás 

 
Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 
feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 
 
A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet 1. 
számú mellékletének Dr. Böszörményi- Nagy Géza utcai parkolóval történő kibővítéséről 
2019. novemberében döntött a Közgyűlés. A parkoló elkészült, az üzembehelyezés miatt 
szükséges a parkolóra érvényes egyedi, a többi fizetőparkolótól eltérő feltételek miatti 
módosítások átvezetése a Rendeleten.  
 
A 196 férőhelyes parkoló elsősorban a kórházba járóbeteg-szakellátásra érkezők térítésmentes 
parkolásának biztosítására szolgál. Az új parkolót novemberben az I. díjövezetbe soroltuk. 
Javaslom egy magasabb díjövezet kialakítását erre a területre, amelynek célja, hogy a parkolót 
elsődlegesen azok használják, akik járóbeteg szakellátásra érkeznek a kórházba, számukra 
mindig biztosítható legyen elegendő férőhely a kamerával megfigyelt zárt parkolóban. 
A rendelet 1. számú mellékletét javaslom kibővíteni egy IV. számú díjövezettel, amely csak a 
dr. Böszörményi- Nagy Géza utcai parkolóra vonatkozik. Az óradíjat bruttó 300 Ft-ban 
javaslom megállapítani. A parkolóban minden megkezdett óra után kötelesek fizetni a nem 
kórházi járóbeteg ellátásra érkezők. A parkoló 0-24 órában a hét minden napján üzemel. A 
parkolóban mobiltelefonos szolgáltatással, valamint feltölthető parkoló kártyával váltott 
jeggyel nem lehet parkolni, csak helyszínen váltott jeggyel, valamint parkoló bérlettel. A 
parkolóbérletek érvényesítésére a Kaposvári Parkolási Kft. ügyfélszolgálatán van lehetőség. 
 
A Rendelet 2. számú mellékletét 2. pontját javaslom kiegészíteni a parkolóbérletek 
nyilvántartásáról, valamint a rendszám módosításának feltételeiről szóló rendelkezésekkel. 
Tapasztalataink szerint valamennyi parkoló bérlet esetében előfordulhat, hogy szerviz 
csereautóra, illetőleg gépjárműcserére van szükség, amely igényli a rendszám cserét, ezért 
javaslom, a heti bérlet kivételével valamennyi bérlet esetében biztosítsunk maximum két 
rendszámcserét a bérlet érvényességi időtartama alatt. 

 
Részletes indokolás 

 
1. §- hoz 

 
A dr. Böszörményi -Nagy Géza parkolóban csak a parkló bérletekre érvényesíthető a 
Kaposvár Kártya kedvezmény, amellyel szükséges a rendeletet módosítani. 



7 

 

 
2. §-hoz 

 
A dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkoló díjövezet módosítását tartalmazza. 

 
3. §-hoz 

 
A dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkoló üzemideje eltér a többi fizető parkolótól, a hét 
minden napján napi 24 órában üzemel. 

4. §-hoz 
 
A dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkoló használatára vonatkozó díjszabásokkal, valamint 
a parkolóbérletek nyilvántartásával és a rendszámcsere feltételeivel került kiegészítésre a 
rendelet 2. melléklete.  

 
5. §-hoz 

A rendelet hatályát tartalmazza.  
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi
következmények: 

Adminisztratív  
terheket 
befolyásoló 
hatás: 

Egyéb hatás: 

A dr. Böszörményi-Nagy Géza parkoló 
parkolási feltételei kerülnek meghatározásra.

Új parkolási díjövezet 
bevezetésével, valamint a 
díjövezetben érvényes parkoló 
bérletek meghatározásával a 
parkoló bevételek emelkednek. 
 

Nincs 
 
 

Nincs. Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
Az önkormányzat által megállapított díjakat, és feltételeket helyi önkormányzati rendeletben kell szabályozni.  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
Elsősorban a járóbeteg szakellátásra érkezők térítésmentes parkolását biztosító parkolóba érvényes parkolási feltételek rögzítése nélkül  
az új parkoló nem üzemeltethető.  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. 
 
 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 


