
SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
 

14/2008. (V.30.)  
 

r e n d e l e t e 
 

fizetıparkolók kijelölésérıl és a parkolási díjak megállapításáról 
 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzata a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Sárospatakon a fizetıparkolók 
kijelölésérıl és parkolási díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
    
A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti jármőre, kivéve: 

• megkülönböztetett jelzéssel ellátott jármővekre, 
• figyelmeztetı (sárga villogó jelzést használó) kommunális jármővekre, 
• segédmotorkerékpárokra, kerékpárokra, 
• mozgáskorlátozottak által engedéllyel használt gépjármővekre. 

 
 

2. § 
 
Sárospatak városban minden év. június 1-tıl szeptember 15-ig az alábbi területeken kell a 
várakozásért parkolási díjat fizetni minden nap 8 órától, 18 óráig: 

• Határ utcában a Termálfürdı és Camping fıbejárata elıtt, valamint a Határ 
utca Termálfürdı elıtti szakaszán kialakított parkoló (1116., 1093., 1117. 
hrsz.-ú területek) 

• Herceg utcában a Termálfürdı és Camping hátsó bejáratánál kialakított parkoló 
(1568. hrsz.) 

• Herceg utca (Faház Büfé) és Tengerszem Camping között található 1581. 
hrsz.-ú területen kijelölt autóbuszparkoló 

• Szegfő utca Suta-patak felıli oldalán található 1629., 1630., 1631., 1632. és 
1633. hrsz.-ú területeken kijelölt parkoló 

• Fürdı utca Suta-patak felıli oldalán található 1626. hrsz.-ú területen kijelölt  
parkoló. 

 
 

3. § 
 

A fizetıparkolókban a parkolási díjak mértéke: 
 
 Gépjármő     Ft/óra   Ft/nap 

motorkerékpár       50,-      250,-  
személygépkocsi    100,-      500,-  
autóbusz                100,-         -  

 



4. § 
 
(1)  A parkolás megkezdésével egyidejőleg a megvásárolt jegyet, ill. a mozgásában 

korlátozott parkolási igazolványát az elsı szélvédın, vagy mögött, a mőszerfalon, jól 
látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességérıl az ellenırzést végzı 
személy megbizonyosodhasson. 

 
 (2)   A parkolási díjak beszedésével az önkormányzat a Termálfürdı és Camping önállóan 

gazdálkodó intézményét bízza meg. 
 
(3) A burkolati jellel jelölt parkolóban a gépjármő tulajdonosa, vezetıje köteles a 

jármővet a kijelölt parkolóhelyen belül úgy elhelyezni, hogy a jármő egy kijelölt 
parkolóhelyet foglaljon el. 

 
5. § 

 
(1)  Mind az elızetes fizetési kötelezettség elmulasztása, mind az idıtúllépés esetén, 

valamint, ha a bizonylatot nem a rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt módon 
helyezték el, a várakozási díjon felül pótdíjat is kell fizetni. 

 
(2) A fizetendı pótdíj mértéke: 

a.) a kiszabás napján történı befizetése esetén a várakozási óradíjnak  megfelelı 
forintösszeg ötszöröse, mozgássérült számára kijelölt várakozóhely jogtalan 
elfoglalása esetén tízszerese,  
b.) az öt naptári napon belül befizetett pótdíj mértéke a várakozási óradíjnak  
megfelelı forintösszeg tízszerese, a mozgássérült számára kijelölt várakozóhely 
jogtalan elfoglalása esetén hússzorosa, 
c.) az öt naptári napon túl befizetett pótdíj mértéke a várakozási óradíjnak megfelelı 
forintösszeg tizenötszöröse, a mozgássérült számára kijelölt várakozóhely jogtalan 
elfoglalása esetén harmincszorosa. 
 

(3) A parkolási díj és pótdíj megfizetésére a jármő tulajdonosát kell kötelezni. 
 
(4) A várakozó gépjármővek várakozási engedélyének érvényességét ezen engedélyek 

gépjármőben történı elhelyezését a parkolójegy érvényességét a Termálfürdı és 
Camping által arra feljogosított személy jogosult ellenırizni. 

 
(5) A díjak és pótdíjak beszedése a Termálfürdı és Camping feladata. Ha a pótdíjat az 

esedékességet követı 30 naptári napon belül nem fizették meg, annak behajtására 
polgári peres eljárásban kerül sor. A pótdíj jogi úton történı érvényesítése során a 
Termálfürdı és Camping jogosult az eljárás során felmerült költségeinek 
megtéríttetésére. 

 
(6) A pótdíj fizetési felszólítást a Termálfürdı és Camping által arra feljogosított személy 

a gépkocsi szélvédıjére köteles elhelyezni, melyen fel kell tüntetni az ellenırzés 
idıpontját, a gépkocsi rendszámát, a pótdíj fizetés indokát és a pótdíj megállapításához 
szükséges információkat. 

 
 
 



6. § 
 
 

E rendelet 2008. június 1-jén lép hatályba, kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
dr. Komáromi Éva                   Dr. Hörcsik Richárd  
          jegyzı                 polgármester 
 
 
 
Kihirdetve: 2008. május 30. 
 
 
          dr. Komáromi Éva  
       jegyzı  


