
 

KA PO S VÁ R  ME GY EI  J O GÚ V ÁR OS 
J E GY ZŐJE 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

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

 
A „Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaság-élénkítő szempontú 
környezetrendezése” elnevezésű projekt keretében a Teleki tömbbelsőben 28 db parkolóhely került 
kialakításra. A Városház utcában kiépített kocsiáthajtón keresztül megközelíthető parkoló, a 
projektben vállaltaknak megfelelően, a kaposvári fizető parkolóhelyek számát bővíti.  
A fizetőparkolók üzemeltetéséért felelős Városgondnokság a területbővítéssel járó ellenőrzési és 
karbantartási feladatokat a meglévő személyi állománnyal el tudja látni, ugyanakkor az új parkoló 
díjköteles övezetbe történő bevonásához szükséges 1 db PSA1256 típusú parkolójegy-kiadó 
automata beszerzése, amely nem volt része a projektnek. 
 
Bővítéssel kapcsolatos kiadások Kiadás (nettó Ft) 
1 db PSA1256 típusú jegykiadó automata beszerzése 2.450.000 Ft 
Jegykiadó automata telepítése 50.000 Ft 
  
Üzemeltetési kiadások  
Automata üzemeltetése  200.000 Ft 
  
Bővítéssel kapcsolatos éves bevétel Bevétel (nettó Ft) 
Automata bevétel (16 %-os kihasználtsággal 
számolva) és bérletbevételek összesen 

2.700.000 Ft 

 
A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága által üzemeltetett fizető 
parkolók listáját, amelyet a fenti parkolóval javaslok kibővíteni.  
A Dr. Böszörményi- Nagy Géza utcából közelíthető meg a Vaszary parkkal szemben kialakításra 
kerülő új, 196 férőhelyes parkoló, amely a kórházba érkező, ott tartózkodó betegek térítésmentes 
parkolását biztosítja a kórházi kezelés időtartamára. Az új parkolót az I. díjövezetbe javaslom 
sorolni. 
A rendelet 1. számú mellékletét javaslom a Dr. Böszörményi- Nagy Géza utcai parkolóval 
kibővíteni, valamint rögzíteni, hogy a parkolót a kórházba járóbeteg- szakellátásra érkezők a kezelés 
időtartamára térítésmentesen használhatják. A térítésmentes parkolás feltételeit az üzemeltető által 
készített parkolási szabályzat fogja tartalmazni. 
 
A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) önkormányzati rendelet díjtételeit 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014.december 10-én módosította.  
A lakosszám, területi-, és népességstruktúra alapján a hasonló jellegű városok parkolási díjaival 
összehasonlítva a kaposvári jegyárak elmaradnak más városokban alkalmazott díjtételektől.  
 
 
 



 

 

Város 

2019. évi érvényben lévő személygépkocsira 
vonatkozó parkolási díjak 

Ft-ban (Áfával) 
I. övezet II. övezet III. övezet 

Veszprém 320 200 100 
Szombathely 320 200 100 
Eger 360 280 200 
Zalaegerszeg 360 280 240 
Pécs 400 200 - 
Békéscsaba 250 220 - 
Sopron 420 315 210 
Szolnok 340 240 200 

Kaposvár 265 200 425* 
*Kossuth téri mélygarázs 
 
Az eltelt időszakra tekintettel, valamint az utolsó díjmódosítás óta bekövetkezett minimálbér és 
garantált bérminimum emelés bérköltségeit, valamint inflációs hatásokat is figyelembe véve 2020. 
január 01-vel történő 4%-os mértékű díjemelésre teszek javaslatot. 
 

Gépjármű típusa 
2015. év óta érvényben lévő 
óradíj Ft-ban 
(27 %-os Áfával) 

2020. évi javasolt óradíj 
4 %-os áremeléssel Ft-ban 
(27 %-os Áfával) 

 I. 
övezet 

II. 
övezet 

III. 
övezet 

I. 
övezet 

II. 
övezet 

III. 
övezet 

személygépkocsi, 
tehergépkocsi 
(2,5 t össztömeget 
meg nem haladó), három, vagy 
több kerekű motor- és 
segédmotoros, kerékpár 

265 200 425 275 210 
 
440 
 

autóbusz 805 615 - 835 640 - 
 
A minimális parkolási díj ÁFÁ-val növelt összege az I. övezetben 70.- Ft, a II. övezetben 60.- Ft, a 
III. övezetben 220.- Ft 
 
A parkolási óradíjakhoz hasonlóan a parkolóbérletek díjtételei sem változtak 2015. óta. Abban az 
évben a parkolóbérletek díjtételeit jelentősen csökkentettük azzal a szándékkal, hogy a hosszabb 
időszakra váltott bérletek forgalma emelkedjen, ezzel tartós bevételi forrást biztosítsunk a 
fizetőparkolók üzemeltetéséhez. A havi bérletek díja átlagosan 5 %-kal, a negyedéves 15 %-kal, a 
féléves 23 %-kal az éves bérletek díjtétele pedig 20 %-kal csökkent.  
 
A bérletár mérséklés hatására a negyedéves, féléves és éves bérletek forgalmában is jelentősebb 
emelkedés volt tapasztalható. Ugyanakkor az eltelt időszak bekövetkezett minimálbér és garantált 
bérminimum emelés, valamint az inflációs hatására megnövekedtek a parkolók fenntartással 



 

kapcsolatos üzemeltetési költségek, így a díjemelés a bérletek esetében is javasolt. A belvárosi 
parkolók egyre inkább zsúfoltak, a parkolók forgási sebességét lehetne növelni a hosszabb időszakra 
vonatkozó bérletárak nagyobb mértékű emelésével a rövidebb időszakra váltott bérletárakkal 
szemben. Az elmúlt évben is olyan mértékű volt a kaposvári lakosság tulajdonában lévő 
gépjárműállomány növekedése, amelyet a belvárosi parkolók már nem bírnak el 
A parkolóbérletek differenciált díjemelését javaslom 2020. évre az alábbiak szerint: 
 
 

 Jelenlegi bérletárak Ft-ban  
(27 %-os Áfával) 

2020. évi javasolt bérletárak Ft-ban 
(27 %-os Áfával) 

 Általános, 
valamennyi 
parkolóra 

használható 

Egy 
meghatározott 
fizetőparkolóra 

használható 

Általános, 
valamennyi 
parkolóra 

használható  

Egy meghatározott 
fizetőparkolóra 

használható 

I. övezet     
Heti:  2.500,-  1.800,- 2.600.- 1.900.- 
Havi:  8.800,-  6.500,- 9.500.- 7.000.- 
Negyedéves: 22.700,- 17.000,- 24.500.- 18.300.- 
Féléves: 39.800,- 30.000,- 44.000.- 32.900.- 
Éves: 74.000,- 55.000,- 83.000.- 63.000.- 
II. övezet     
Heti:  2.200,-  1.600,- 2.300.- 1.700.- 
Havi:  7.000,-  5.000,- 7.500.- 5.400.- 
Negyedéves: 17.900,- 13.700,- 19.300.- 14.800.- 
Féléves: 31.300,- 24.000,- 34.600.- 26.500.- 
Éves: 59.000,- 43.500,- 66.200.- 48.800.- 

 
Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendeletmódosítást fogadja 
el. 

Kaposvár, 2019. november 25. 

 
Dr. Csillag Gábor 

jegyző 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 
58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Városgondnokságot a Teleki tömbbelsőben létesült fizető parkolóba 
1 db PSA1256 típusú parkolójegy-kiadó automata beszerzésére bruttó 3.175 e Ft bekerülési értéken. 
A beruházással kapcsolatos kiadás a fizetőparkolási tevékenység során megnövekvő saját bevételei 
terhére számolható el, a 2020. évi bevételi előirányzat bruttó 3.429 e Ft megemelésével egyidejűleg. 
A beruházás finanszírozásához felhalmozási támogatást biztosít, amely a 2020. évi költségvetésben 
visszavonásra kerül. Az új automaták üzemeltetésével kapcsolatban a Városgondnokság dologi 
kiadásainak előirányzata a 2020. évi költségvetésben bruttó 254 e Ft-tal megemelkedik.  



 

 
Felelős:  dr. Csillag Gábor jegyző 
Közreműködik: Herczeg Attila intézményvezető 
   Balogh Beáta gazdasági igazgató 
Határidő:  2020. január 31. 
 
 
  



 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

…/2019.(.......) 
önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
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 következőket rendeli el: 
 

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

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. 
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. 
I 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. 
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. 

 
  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 

1. 

személygépkocsi, 
tehergépkocsi 

(2,5 t össztömeget 
meg nem haladó), 

275 210 440 



 

H   három, vagy több kerekű motor- 
és segédmotoros kerékpár 

2. autóbusz 835 640 - 

 
A minimális parkolási díj az I. övezetben 70,-Ft, a II. övezetben 60,- Ft, III. övezetben 220,-Ft 
(Áfával). 
A Dr. Böszörményi-Nagy Géza parkolóba kórházi kezelésre érkezők a kórházba tartózkodás 
idejére mentesülnek a díjfizetés alól.”  
 

3. § 
 
A R. 2. mellékletének 2.b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„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.- 

„ 
4. § 

 
Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 

 
Kaposvár, 2019. november 28. 
 
 
     Szita Károly                 dr. Csillag Gábor  
                polgármester       jegyző



 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
 ……../2019. (……) 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. § 

 
A „Kaposvár történeti városmagjának fenntartható és gazdaság-élénkítő szempontú 
környezetrendezése” elnevezésű projekt keretében a Teleki tömbbelsőben 28 db fizető 
parkolóhely került kialakításra, valamint a dr. Böszörményi-Nagy Géza utcában is átadásra 
kerül egy 196 férőhely parkoló, amely parkolókkal a rendelet 1. számú mellékletét ki kell 
egészíteni. 

2. § 
 

A 2015. évi parkolódíj emelés óta nem történt változás a parkolási díjtételekben. Az utolsó 
díjmódosítás óta bekövetkezett minimálbér és garantált bérminimum emelés bérköltségeit, 
valamint inflációs hatásokat is figyelembe véve 2020. január 1-jével a parkolódíjak 4 %-kal 
emelkednek. Az alkalmazandó díjtételeket a rendelete-tervezet 2. számú melléklete 
tartalmazza. A dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkolót a kórházba érkezők a kezelés 
időtartamára térítésmentesen használhatják, az erről való rendelkezéssel a 2. számú melléklet 
kiegészül.  
 

3. § 
 
A parkolóbérletek díjtételei differenciáltan kerül emelésre, amelyet a rendelet-tervezet 2. számú 
melléklete tartalmaz.  

 
4. § 

 
A rendelet hatályát tartalmazza.  



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: 

A parkolási díjak 4 %-kal, a 
parkolóbérletek árai differenciáltan 
emelkednek.  

 

A díjemeléssel a bevételek 
növekedése várható. 

Nincs 
 
 

Nincs. Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
Az önkormányzat által megállapított díjakat helyi önkormányzati rendeletben kell szabályozni.  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
A Kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz, kéri a díjak rendeleti szintű szabályozását. Fizető parkoló bevételek növekedésének elmaradása. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 
 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. 
 
 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 
 




