Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2020.(VII.16.) rendelete
a fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről
25/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.§ (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§ A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 25/2018.(XI.28.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A fizető parkolóhelyek üzemeltetője a Ráckevei Városüzemeltetési és Szolgáltató (RÁVÜSZ)
Kft. (2300 Ráckeve, Bajcsy-Zsilinszky u. 66.) /továbbiakban: Üzemeltető/”
2. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fizető parkolóhelyek az 1. és 2. zónában hétköznapokon 7.00-17.00 óráig, szombaton
7.00-14.00 óráig, a 3. zónában minden nap 8.00-18.00 óráig, a parkolás időtartamának
megfelelő mértékű parkolási díj megfizetése ellenében, vagy az e rendeletben meghatározott,
díjmentességet biztosító parkolási engedéllyel vehetők igénybe.”
3. § (1) A R. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a gépjárművön elhelyezett figyelmeztető vagy megkülönböztető jelzést jogosan használó
üzembentartóknak,”
(2) A R. 7. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e)
orvosi ügyeleti vagy háziorvosi ellátást végző egészségügyi szolgáltató üzembentartóknak az ellátás időtartamára, a jogosultságot a gépjárműben az első szélvédő mögötti
műszerfalon elhelyezett, Üzemeltető által kiadott, gépjármű rendszámát is tartalmazó kártyával
szükséges igazolni (a kártyát az Üzemeltetőtől kell az üzembentartónak igényelni),”
(3) A R. 7. § f) pontja az alábbi mondatrésszel egészül ki:
„valamint jogszabályban meghatározott ünnepnapokon, amennyiben azok hétköznapra esnek,”
(4) A R. 7. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
„g)
kizárólag a 2. számú parkolási zónában a zöld alapszínű, különleges rendszámtáblával
rendelkező, környezetkímélő gépkocsi.”
4. § A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A parkolási díj megfizetése az alábbi módok egyikén történik:
a) a parkoló automatánál kézpénzes fizetés ellenében megváltott parkoló jegy,
b) mobiltelefonos SMS küldés a parkoló automatákon feltüntette mobilszámok egyikére,
c) mobil app-on keresztül indított fizetési tranzakció,
d) a parkoló bérlet megvásárlásával az Üzemeltető irodájában.
(2) A 3. parkolási zónában kizárólag mobiltelefonos díjfizetéssel van lehetőség parkolásra.”
5. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A mobil parkolójegy a mobilfizetési szolgáltató eredményes vásárlásról történő
visszaigazolásának időpontjától érvényes. A mobilparkolás percdíjas.

(2) A parkolás megkezdésekor és a megváltott parkolási idő letelte után 10 perc türelmi idő áll
rendelkezésre a további parkolás díjának rendezésére.”
6. § A R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az 1. és 2. számú parkolási zóna területén lévő üzletek, vállalkozások tulajdonosai,
üzemeltetői –az üzletük, vállalkozások előtti területen 1 db parkolóhelyre ingyenes parkolási
jegyre jogosultak, igény esetén. A jegy kezelési költségeinek megtérítésére a 14. § (3)
bekezdésében foglaltak irányadók.”
7. § A R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel/kirendeltséggel rendelkező,
közfeladatot ellátó szervezetek dolgozói, a képviselők, a külsős bizottsági tagok részére –
kérelmükre - a pénzügyekkel foglalkozó bizottság egyedi elbírálás alapján a fizetőparkoló
használatára díjmentességet, vagy kedvezményes bérleti lehetőséget adhat. A mentesség
időtartamát, és a mentességgel igénybe vehető parkoló zónát a bizottság határozza meg.
(2) Ráckeve Város Önkormányzata érdekkörében meghívásra érkező vendégek a parkolási díj
megfizetése alól mentesítésre kerülnek, a meghívásban szereplő időtartamra. A meghívottak
gépkocsi rendszámát a parkolás megkezdése után a Polgármesteri Hivatal Titkársága e-mailben
jelenti az Üzemeltető részére.”
8. § (1) A R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek, valamint a
város közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások
tulajdonában álló gépjárművek parkolása a város valamennyi fizetős parkoló zónájában napi 60
perc időtartamra napi egy alkalomra és egy helyszínen – a (2) bekezdésben foglalt feltételek
teljesülése esetén - ingyenes.”
(2) A R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A parkolási idő méréséhez szükséges órát a gépjármű tulajdonosa a parkolóhelyek
üzemeltetését ellátó RÁVÜSZ Kft.-től igényelheti évente január 31-ig 1000.- Ft regisztrációs
díj ellenében. A regisztráció egy naptári évre érvényes.”
(3) A R. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A parkolási időt mérő órát a gépjárműben jól látható helyen kell elhelyezni annak
érdekében, hogy ellenőrizhető legyen. A parkoló órán a parkolási idő kezdetét pontosan kell
beállítani. Az egy óra kedvezményes parkolás letelte után 10 perc türelmi idő áll rendelkezésre
a további parkolási díj rendezésére: A türelmi idő letelte után pótdíj fizetési kötelezettség
keletkezik.
9. § A R. 6. § (3) bekezdése „5.” szövegrész helyébe a „4.” szöveg lép.
10. § (1) A R. 17. § (4) bekezdése „10” szövegrész helyébe a „30” szöveg,
(2) a R. 17. § (4) bekezdése „kft.’ szövegrész helyébe az „Üzemeltető” szöveg,
(3) a R. 17. § (5) bekezdése „kft-nél” szövegrész helyébe az „Üzemeltetőnél” szöveg
(4) a R. 17. § (7) „parkoló üzemeltető kft.” szövegrész helyébe „Üzemeltető” szöveg lép.
11. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Záró rendelkezések
Hatályon kívül helyező rendelkezések
12. § A R. 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
Hatályba léptető rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Ráckeve, 2020. július 3.
Vereckei Zoltán
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2020. …………. napján kihirdettem:
dr. Jambrik Anna jegyző sk.

dr. Jambrik Anna
jegyző

1. melléklet a … sz. önkormányzati rendelethez

2. melléklet a … sz. önkormányzati rendelethez

A parkolási díj mértéke
1. Parkolási jegy díja
Zóna

Díjtétel (bruttó összeg)

1. zóna

Szent István téren lévő
parkolók
Kossuth L. u. mentén lévő
parkolók a Szent István tértől
az Árpád hídig, és a Galenus
gyógyszertár előtti parkoló
Móricz Zs. utca mentén lévő
parkolók a Szerb köztől a
Bajcsy Zs. útig

280 Ft/óra
70 Ft/15 perc (minimum díjtétel)

2. zóna

József Attila utcai parkoló
Ady Endre utcai I. parkoló
(Régi Városháza mögött)
Ady Endre utcai II. parkoló
(Skarica Máté Városi
Könyvtár mögött)
Ady Endre u. mentén lévő
parkolók a Gábor Áron
utcától a Móricz Zs. utcáig
Városház utcai parkoló
Szent János tér

180 Ft/óra
45 Ft/15 perc (minimum díjtétel)

3. zóna

Ady Endre utca-József Attila
utca kereszteződésében lévő
parkoló

600 Ft/óra

4. zóna

Vadkacsa Szabadstrand
melletti Dömsödi úti parkoló

ingyenes

2. Parkolási bérlet díja
Bérlet típusa
1. zóna
havi
éves
2. zóna

heti
havi
éves

Bérlet díja (bruttó összeg)
8.400 Ft
45.000 Ft
1.500 Ft
5.500 Ft
37.000 Ft

3. Kedvezményes parkolási bérlet díja (kizárólag ráckevei lakóhellyel rendelkezők
számára)
2. zóna
Bérlet típusa
Bérlet díja (bruttó összeg)
heti
700 Ft
havi
2.500 Ft
negyedéves
7.000 Ft
féléves
13.000 Ft
éves
24.000 Ft
tárgyév éves bérlet, kizárólag
tárgyévet megelőző év november
1. -december 15. napjai közötti
9.000 Ft
vásárlás esetén
(2. zóna)
4. Kedvezményes parkolási bérlet díja a R. 16. §-ában meghatározott személyek
részére
1. zóna
tárgyév éves bérlet, kizárólag a
R. 16. §-ában meghatározott
9.000 Ft
személyek részére
(2. zóna)
4. Pótdíjak (bruttó összeg)
valamennyi zónában

15 napon belüli fizetés esetén
alap óradíj 10-szerese

15 napon túli fizetés esetén
alap óradíj 20-szorosa

INDOKLÁS
A parkolási rendelet alkalmazása az elmúlt időszakban rámutatott, hogy mely részeiben
szükséges a napi, parkolással kapcsolatos eljárásrend pontosítása.
Továbbá a 2019. évi önkormányzati választásokon többségi mandátumot szerző egyesület
választási programjának része volt a parkolási rendeletben 5. sz. parkolási zónaként jelölt,
Vadkacsa Szabadstrand előtti útszakaszon – Dömsödi út – a parkolás ingyenessé tétele. Az
ingyenessé tétel abból a megfontolásból született meg, hogy a környező utcákban való parkolást
– melyek nem kijelölt parkolási zónák – kiváltsák, és az ott lakók nyugalmát feleslegesen ne
zavarják, illetve a játszótér használata nyáron se kötődjön díjfizetéshez.
Új parkolási helyszínt alakítottunk ki a Szent János téren, mely a 2. parkolási zónához tartozik.
A díjfizetésre vonatkozó lehetőségek bővültek, valamint bevezetjük a parkolási idő lejárta utáni
10 perces türelmi időt.
Pontosítottuk a Ráckevén lakóhellyel rendelkezők részére biztosított 60 perces ingyenes
parkolási időtartam felhasználását – kizárólag naponta egyszer, egy helyszínen, valamint az
erre vonatkozó eljárásrendet. Az egyszeri regisztrációs díjat 500 Ft-ról 1000 Ft-ra, s ezentúl az
órát évente egyszer szükséges megváltani.
Bevezetjük a 60 perces ingyenes parkolást követő 10 perces türelmi időt a parkolás jegy
megváltására.
A társadalmi elvárásoknak megfelelően bevezetjük a zöld rendszámos autókra vonatkozó
ingyenes parkolást, kizárólag a 2. parkolási zónában.
Szükségessé vált a mentességek és a kedvezmények pontosítása, mivel az önkormányzat
érdekkörében meghívásra érkező vendégek mentesítése a parkolási díj megfizetése alól nem
volt rendezett.

A parkolási rendelet új rendelkezéseit a hatályba lépését követően kell alkalmazni. A
mentességek, kedvezmények tekintetében a már kialakult helyzet továbbra is fennmarad, illetve
kiegészül.
Ráckeve, 2020. július 3.

dr. Jambrik Anna
jegyző

