
 

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

J E GY ZŐ JE  

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

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

módosításáról 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő fizetőparkolók érvényben lévő 

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

szabályozza.  

 

A fizetőparkolók díjtételeit tavaly 4 %-kal emeltük, előtte 2015. évben történt utoljára díjemelés.  

A lakosszám, területi-, és népességstruktúra alapján a hasonló jellegű városok parkolási díjaival 

összehasonlítva a kaposvári belvárosi (I. övezet) jegyárak a tavalyi díjemelés ellenére elmaradnak 

az összehasonlításba szereplő városok díjtételeitől. 

 

 

Város 

2020. évi érvényben lévő személygépkocsira 

vonatkozó parkolási díjak 

Ft-ban (Áfával) 

I. övezet II. övezet 

Veszprém 360 240 

Szombathely 400 240 

Eger 360 280 

Zalaegerszeg 380 300 

Békéscsaba 250 220 

Sopron 480 360 

Szolnok 380 240 

Tatabánya 190 140 

Kaposvár 275 210 

 

 

Általánosan elmondható, hogy a belvárosi parkolókba nehéz szabad parkolóhelyet találni, jelentős 

forgalom bonyolódik le az érintett utcákon. A belvárosi övezet díjemelésével a külső, II. övezeti 

parkolók felé lenne terelhető a forgalom ezzel, javulna a belváros elérhetősége, csökkenne a 

parkolók zsúfoltsága, a parkolók forgási sebesség emelkedne. A jelenlegi bruttó 275 Ft/óra 

díjtételről 300 Ft/óra díjtételre történő emeléssel a parkolójegy bruttó egységára nem érné el az 

összehasonlításban figyelembe vett városok átlagát. 

 

A fentiek alapján a 2021. évi parkolódíjakra vonatkozóan az alábbiak szerint teszek javaslatot. 

 

 



 

Gépjármű típusa 
2020. évi érvényben lévő óradíj Ft-

ban (27 %-os Áfával) 

2021. évi javasolt óradíjak Ft-ban (27 

%-os Áfával) 

 I. 

övezet 

II. 

övezet 

III. 

övezet 

IV. 

övezet 

I. 

övezet 

II. 

övezet 

III. 

övezet 

IV. 

övezet 

személygépkocsi, 

tehergépkocsi 

(2,5 t össztömeget 

meg nem haladó), 

három, vagy több 

kerekű motor- és 

segédmotoros, 

kerékpár 

275 210 440 300 300 210 440 300 

autóbusz 835 640 - - 835 640 - - 

 

A minimális parkolási díj ÁFÁ-val növelt összege az I. övezetben 80.- Ft. 

 

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

el. 

Kaposvár, 2020. november 23. 

 

Dr. Csillag Gábor 

jegyző 

 

  



 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

…/2020.(.......) 

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 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.  

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. § 

 

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

 

Kaposvár, 2020. november 26. 

 

 

     Szita Károly                 dr. Csillag Gábor  

                polgármester       jegyző



 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

 ……../2020. (……) 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 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. 

 

2. § 

 

 

A rendelet hatályát tartalmazza.  


