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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
52/2020. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelete 
 

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

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 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 Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 
R.) 11. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) A Polgármester írásbeli kérelemre 

„a) Somogy megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében mandátumhoz jutott 
országgyűlési képviselő részére mandátuma lejártáig;” 
 
…egy gépkocsira vonatkozó, a 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó, a Kontrássy közi parkolóház 

és III. övezeti mélyparkoló kivételével a város minden fizetőparkolójába érvényes díjmentes 

parkolási jogosultságot adhat. 
 

2. § 
 
A R. 2. mellékletének 1.pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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 

300 210 440 300 

2. autóbusz 835 640 -  

 
A minimális parkolási díj az I. övezetben 80,-Ft, a II. övezetben 60,- Ft, III. övezetben 220,-Ft.  
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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.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaposvár, 2020. november 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Szita Károly                 dr. Csillag Gábor  
                polgármester       jegyző
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
52/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Általános indoklás 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 a fizetőparkolás feltételeiről 
rendeletet alkot, a rendelet feltételeinek változása esetén, valamint a Közgyűlés munkaterve 
szerint évente felülvizsgálja. 

1. § 
 
Az alaprendelet rendelkezése a hatályos központi jogszabályoknak megfelelően került 
aktualizálásra, kikerült a szabályozásból a Somogy megyei területi listákról mandátumhoz 
jutott országgyűlési képviselőkre vonatkozó rendelkezés, amely mára értelmezhetetlenné vált. 
 

2. § 
 
A fizetőparkolók díjtételeit 2020. évben 4 %-kal emeltük, előtte 2015. évben történt utoljára 
díjemelés. A hasonló jellegű városok parkolási díjtételeivel összehasonlítva a kaposvári 
jegyárak a tavalyi díjemelés ellenére is elmaradnak az átlagtól. Az I. övezeti 
személygépjárművekre vonatkozó díjtétel bruttó 25 Ft-tal történő emelésre teszünk javaslatot. 
 

3. § 
 
 
A rendelet hatályát tartalmazza.  
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Előterjesztés 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: 

Az I. övezeti parkolási díjak 25 Ft-os 
díjemelésével az óradíjak 300 Ft/óra-ban 
kerülnek meghatározásra.  

 

A díjemeléssel a 
bevételek növekedése 
várható. 

Nincs 
 
 

Nincs. Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
Az önkormányzat által megállapított díjakat helyi önkormányzati rendeletben kell szabályozni, továbbá a rendeletet a hatályos törvényi 
rendelkezésekhez kell igazítani.  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
A Kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz, kéri a díjak rendeleti szintű szabályozását. Fizető parkoló bevételek növekedésének  
elmaradása, valamint a rendelet nem lenne szinkronban a hatályos törvényi szabályozással. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. 
 
 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 
 

 


