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A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2021.01.12-i testületi ülésén 

hozta.  

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2020.12.23-án lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes 

honlapján 2021.1.14-én lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba, kivéve a 7. és 8. 

cikkelyt, melyek 2021. június 1-jén lépnek hatályba és ezek betartásának ellenőrzése 2021. 

július 1-jétől lesz hatályos. 
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Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (2) 

bekezdése és későbbi módosításai és kiegészítései szerint összhangban a közutakról szóló 

1961. évi 135. törvény 6a§ és későbbi módosításaival a következő rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2021/1. sz. (2021. január 12.) a gépjárművek Dunaszerdahely 

Város által kijelölt szakaszain való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű 

rendelete 

 

I. RÉSZ 

Alapvető rendelkezések 

 

1. Cikk 

Értelmező rendelkezések 

 

1) Jelen általános érvényű rendelet (továbbiakban „rendelet“) határozza meg a 

gépjárművek Dunaszerdahely Város kijelölt szakaszain való ideiglenes parkolás 

feltételeit, a parkolóhelyek üzemeltetése biztosításának módját, a gépjárművek 

ideiglenes parkolás díját, annak térítési módját és a térítés igazolásának módját. 

2) Jelen általános érvényű rendelet rendelkezései nem vonatkoznak a közlekedési 

korlátozással ellátott zónán kívüli és az ideiglenes parkolási zónán kívüli alternatív 

parkolóhelyekre, amelyek használata díjmentes. Az alternatív parkolóhelyek jelen 

rendelet 4. sz. mellékletében találhatóak. 

 

2. Cikk 

Alapvető fogalmak 

 

 Jelen rendelet értelmében: 

a) gépjármű a nem vágányon járó saját motorral meghajtott jármű, 

(L kategóriás gépjárművek – kevesebb, mint 4 kerékkel rendelkező gépjárművek és 

a négykerekűek, 

M kategóriás gépjárművek – a legalább 4 kerékkel rendelkező, személyszállításra 

alkalmas gépjárművek, 

N1 kategóriás gépjárművek – az áruszállításra tervezett és épített járművek, 

amelyek legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kg) 

b) helyi közutak – az általánosan megközelíthető és használatos utcák, 

Dunaszerdahely Város tulajdonába tartozó parkolók és közterületek, amelyek 

a helyi közlekedést szolgálják, 

c) várakozás – a gépjármű nyugalomba helyezése hosszabb időre, mint amely 

a megállásra engedélyezett 

d) gépjármű megállítása – a gépjármű vezetése megszakítása a járművezető 

akaratától független okból 

e) közlekedési korlátozással ellátott zóna - közterület része - utcák és terek - kezdete 

IP 24a függőleges közlekedési jelzéssel ellátott – B 33 közlekedési jelzéssel ellátott 

közlekedési korlátozással ellátott zóna - megállni tilos és vége IP 24b függőleges 

közlekedési jelzéssel ellátott – a közlekedési korlátozással ellátott zóna vége B 33 

közlekedési jelzéssel jelölt- megállni tilos  

f) rezidens zóna – az ideiglenes parkolási zónában található lakóházak melletti 

telkeken található rezidens parkolóhelyek, amelyek függőleges közlekedési 

jelzéssel vannak ellátva és kék színnel kerülnek kijelölésre, 
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g) kijelölt parkolóhelyek azok a parkolóhelyek, amelyek a következő jelzéssel 

vannak ellátva:  

• IP 17a függőleges közlekedési jelzéssel ellátott parkolóhely - Parkoló – 

parkolóhely fizetett parkolással szlovák és magyar nyelven és V10a és V10c 

vízszintes közlekedési jelzéssel ellátott,  

• IP 12, IP 13a, IP 13c, IP 14a, IP 14b, IP 15a, IP 15b függőleges közlekedési 

jelzéssel ellátott parkolóhely - Parkoló – E 12 kiegészítő jelzőtáblával 

ellátott várakozásra kijelölt parkolóhely, amely a „Fizetős parkoló” 

szöveggel szlovák és magyar nyelven és V10a és V10c vízszintes 

közlekedési jelzéssel ellátott,  

• IP 16 függőleges közlekedési jelzéssel ellátott parkolóhely – Parkoló – E 12 

kiegészítő jelzőtáblával ellátott várakozásra kijelölt parkolóhely szlovák és 

magyar nyelven, amely megfelelő szöveggel és V10a és V10c vízszintes 

közlekedési jelzéssel ellátott,  

h) mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhely - IP 12 függőleges közlekedési 

jelzéssel ellátott parkolóhely - E 15 kiegészítő jelzőtáblával ellátott parkoló. 

Mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhely, 

ch)  lakás – lakóhelyiség vagy lakóhelyiségek összessége, amely felszereltségével 

együtt egységet alkot, saját zárral rendelkezik és az építészeti hivatal határozata 

alapján állandó lakhatás célját szolgálja, 

i) háztartás – közös háztartásban élő természetes személyek alkotják, 

j) parkolás – gépjárművel való parkolás a helyi közutak kijelölt területein, 

k) fizetési időszak – az az időszak, amely alatt gépjárművel való ideiglenes parkolás a 

helyi közutak kijelölt területein csak díjfizetés ellenében lehetséges, kivéve, ha a 

rendelete vagy külön törvény másként nem rendelkezik, 

l) elektronikus információs rendszer – az ideiglenes parkolási díj befizetéséről 

szóló információk, amelyek lehetővé teszik a gépjárművek ideiglenes parkolási díj 

befizetésének ellenőrzését, 

m) díjfizetés ellenőrzése – az üzemeltető végzi, az ideiglenes parkolási díj mobil 

applikáción keresztül vagy SMS formájában való befizetését, a gépjármű 

rendszámának az üzemeltető elektronikus rendszerében való ellenőrzésével és a 

parkolójeggyel való befizetést fizikai ellenőrzéssel 

n) mobil applikációval – az ideiglenes parkolási zónában való parkolásért fizetendő 

díj befizetésének módja, amely során a gépjármű rendszáma az üzemeltető 

elektronikus információs rendszerében nyilvántartásba kerül, 

o) parkolójegy – az üzemeltető parkoló automatájából kiadott jegy, amely igazolja a 

gépjárművek ideiglenes parkolási díj befizetését, 

p) parkolási rendszer – műszaki és elektronikai berendezések, amely az ideiglenes 

parkolási díj mobil applikáción keresztül, SMS formájában és parkolójeggyel való 

befizetését szolgálják, 

q) üzemeltető – a parkolóhelyek és parkolók üzemeltetését biztosítja, amely a 

MUNICIPAL REAL ESTATE Dunaszerdahely, kft., székhely Erzsébet tér 1203, 

929 01 Dunaszerdahely, 

r) működési rend – olyan dokumentum, amely részletesen tartalmazza 

Dunaszerdahely Város területén a helyi közutak és egyéb területeken a 

gépjárművek ideiglenes parkolásának részleteit, 

s) rezidens: 

sa) Dunaszerdahely Város területén állandó/átmeneti vagy adminisztratív lakhellyel 

rendelkező természetes személy, 
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sb) az a külföldi, aki az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, aki 

jogosult megszakítás nélkül kevesebb, mint 5 évig a Szlovák Köztársaság területén 

tartózkodni és a lakhely nyilvántartásba vételéről szóló igazolás vagy a lakhelyről 

szóló okiratában feltüntetett lakhely Dunaszerdahely Városában található, és ez 

vonatkozik a külön törvény alapján a családtagjára is, 

sc) az a külföldi, aki nem az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára és 

a rendőrség a Szlovák Köztársaság területén részére (átmeneti, állandó, elfogadott) 

lakhelyet hoz létre Dunaszerdahelyi lakcímmel, 

akinek a gépjárművel kapcsolatosan jogviszonya áll fenn és az üzemeltető 

elektronikus információs rendszerében, személyesen az üzemeltető működési 

rendjében meghatározott helyen, elektronikus mobil applikáción vagy webes 

felületen keresztül az üzemeltető nyilvántartásába kerül. 

t) látogató - az a személy, aki jogosult az üzemeltető parkolóhelyét ideiglenesen 

használni, az üzemeltető parkoló automatájából vásárolt parkolójegy alapján, 

u) abonens – az a természetes személy, természetes személy – vállalkozó vagy jogi 

személy, aki nem rezidens,  

v) SMS üzenet – elektronikus formában a megfelelő telefonszámra, az üzemeltető 

által meghatározott formában elküldött üzenet, amely igazolja a gépjármű 

ideiglenes parkolási díjának befizetését, 

w) állandó lakhely – az állampolgárnak Szlovák Köztársaság területén található 

állandó lakhelye, amelyből egy időben csak egy lehet, külföldi állampolgár 

esetében az a Szlovák Köztársaság területén található hely, amely alapján jogosult 

itt tartózkodni, kiutazni és visszatérni a Szlovák Köztársaság területére, abban az 

időbe, amelyet az illetékes rendőrség megállapított, 

x) adminisztratív lakhely – az a hely, ahol a természetes személy tartózkodik, ha 

Dunaszerdahelyen sem állandó sem átmeneti lakhellyel nem rendelkezik. Az 

adminisztratív lakhelyet a postai küldemények kézbesítésére megadott (a Szlovák 

Postán, rt.) dunaszerdahelyi címével igazolhatja, 

y) fizetett ideiglenes parkolóhelyek – a helyi közutak zónában található szakaszai, 

amelyen a gépjárművek részére ideiglenes parkolók vagy parkolóhelyek kerültek 

létrehozásra, a megfelelő közlekedési jelzéssel kijelölve, 

z) VPK – virtuális parkolókártya. 

 

3. Cikk 

Ideiglenes parkolási zóna 

 

A helyi közutak a gépjárművek ideiglenes parkolására kijelölt szakaszai (parkolóhelyek) 

egy egységes térséget képeznek (továbbiakban zóna) és az 1. sz. mellékletben (a helyi 

közutak közlekedési korlátozással ellátott zónában található szakaszai), 2. sz. mellékletben 

(a közlekedési korlátozással ellátott zónában található parkolóhelyek helyrajza), 3. sz. 

mellékletben (a helyi közutak a gépjárművek ideiglenes parkolására kijelölt szakaszai), 4. 

sz. mellékletben (az ideiglenes parkolási zónában található parkolóhelyek helyrajza) 

találhatóak. 

 

4. Cikk 

Parkolóhelyek üzemeltetése biztosításának módja 

 

1) Jelen rendelet 3. Cikkében feltüntetett kijelölt parkolóhelyek üzemeltetését a város 

által megbízott jogi személy biztosítja. 
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2) Az ideiglenes parkolási díjból származó bevételek (továbbiakban parkolási díj) jelen 

rendelet értelmében az üzemeltetőt illeti, amely parkolási díjat jogosult a saját 

nevében és saját számláján átvenni. 

3) A fizetős parkoló helyek bérleti díjából származó bevételből fizetendő éves díjat a 

képviselő-testület határozza meg átalány jelleggel. 

4) A parkolóhelyek üzemeltetője a saját költségén biztosítja a közlekedési 

korlátozással ellátott zónában és az ideiglenes parkolási zónában a parkolóhelyek 

üzemeltetését a következő terjedelemben és feltételek mellett: 

a) a parkolóhelyek használatra alkalmas állapotban való tartása – ezért köteles 

a nyári és téli időszakban is biztosítani a karbantartásukat, 

b) jelen rendelettel összhangban parkolási díjat szedni, 

c) biztosítani a parkolási rendszer működését, beleértve a parkolási rendszer 

működéséhez szükséges technológiát és berendezéseket, 

d) biztosítani a parkoló automatákból való jegyvásárlást és az SMS formájában 

való, illetve mobil applikáción keresztül történő fizetés biztosítását, 

e) kiállítani a virtuális parkolókártyákat (továbbiakban „VPK”). 

5) A működési rendet a képviselő-testület hagyja jóvá. 

6) Ha az üzemeltető jelen rendelet rendelkezéseinek és a működési rendnek a 

megsértését észleli, akkor köteles azt a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrségnek 

jelenteni. 

 

II. RÉSZ 

A KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSSAL ELLÁTOTT ZÓNÁBAN VALÓ 

IDEIGLENES PARKOLÁS FELTÉTELEI 

 

5. Cikk 

Közlekedési korlátozással ellátott zóna meghatározása  

 

1) A gépjárművek ideiglenes parkolására szolgáló közlekedési korlátozással ellátott 

zónában a következő helyi közút és egyéb közút szakaszok, valamint közterületek 

kerültek meghatározásra: 

 

Erzsébet tér    M100004 

Ádor utca      M100001 

Bacsák  utca     M100008 

Duna utca     M100043, M100047 

Jilemnický utca     M100067 

Kukučín utca     M100082 

Kulacs utca     M100083 

Komenský utca    M100079 

Vámbéry Ármin tér   M100112 

Szent István tér    M100122, M100123   

      Nemesszeg utca     M100124, M100125 

      Nefelejcs utca    M100131 

      Posta utca      M100145 

      Városháza tér    M100150 

      Rózsa utca     M100153 

      Sládkovič utca    M100161 

      Sport utca     M100165 

      Štúr utca      M100166 
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      Kondé püspök utca     M100025 

Galántai út    (II/570-es út) 

a Vajansky utca 125. szám alatt található  

polifunkciós épület melletti közterület (közterület) 

a Fő utca 326. szám alatt található 

      épület körüli közterület    (közterület)   

Városi Művelődési Központ  

környéke     (közterület)  

      Vasút utca melletti közterület  (közterület)  

 

A gépjárművek ideiglenes parkolására szolgáló közlekedési korlátozással ellátott zónában a 

helyi közút és egyéb közút szakaszok, valamint közterületek jelen rendelet 1. sz. és 2. sz. 

mellékletében találhatók.  

 

(2) A közlekedési korlátozással ellátott zónában való parkolás csak az arra kijelölt 

parkolóhelyeken lehetséges 

 

 

6. Cikk 

A közlekedési korlátozással ellátott zónában a való parkolási díj mértéke és a fizetés 

érvényességi ideje 

 

1) A közlekedési korlátozással ellátott zónában a kijelölt parkolóhelyeken a 

gépjárművek ideiglenes parkolásáért díjat kell fizetni munkanapokon 8.00 órától 

17.00 óráig. 

2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés alóli kivétel a december 27. és 

december 31. köti időszak, amikor a parkolás ingyenes. 

3) A közlekedési korlátozással ellátott zónában a kijelölt parkolóhelyeken való 

parkolásért a gépjármű vezetője vagy birtokosa (továbbiakban „díjfizető”) köteles 

az üzemeltetőnek parkolási díjat (továbbiakban „parkolási díj”) fizetni az (1) 

bekezdése szerinti időszakra vonatkozóan, kivéve, ha a Működési rend másként 

nem rendelkezik: 

a) 0,50 € egy órára, azonban a parkolási díj minimális összege 0,30 €/36 perc és 

minden további 0,10 € való befizetés esetében a parkolási idő 12 perccel 

hosszabbodik meg; 0,50 € minden megkezdett 1 órára a mobil applikáción 

keresztül vásárolt parkolójegyek esetében. 

b) 0,60 € minden megkezdett 1 órára az SMS szolgáltatással vásárolt 

parkolójegyek esetében, 

c) 260 € egy évre egy gépjárműre,  

d) 140 € fél évre egy gépjárműre, 

e) 80 € negyed évre egy gépjárműre,  

f) 30 € egy hónapra egy gépjárműre, 

g) 20 € egy évre egy gépjárműre a közlekedési korlátozással ellátott zónában 

állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkezőknek, minden további gépjármű 

esetében 40 € egy évre. 

4) A (3) bekezdés szerint parkolási díjak egy gépjármű rendszámához kötöttek, ha a 

továbbiakban másként nem rendelkezik. 

5) A közlekedési korlátozással ellátott zónában való parkolási díj fizetése alól 

mentességet élveznek a mozgáskorlátozottak számára a Munka, Szociális- és 

Családügyi Hivatal által a 2008. évi 447. sz. a súlyos fogyatékossággal élő 
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személyek számára nyújtott pénzügyi kompenzációról szóló törvény és későbbi 

módosításai alapján kiállított parkoló kártyával rendelkező gépjárművek.  

6) A közlekedési korlátozással ellátott zónában való parkolási díj fizetése alól 

mentességet élveznek a súlyos fogyatékossággal élő személy vagy a kísérővel 

rendelkező súlyos fogyatékossággal élő személyt szállító gépjárművek, ha 

felmutatja az említett személy az üzemeltetőnek a személyi igazolványát, a súlyos 

fogyatékossággal élő személy vagy a kísérővel rendelkező súlyos fogyatékossággal 

élő személy részére kiállított igazolványát, a gépjármű műszaki engedélyét, azért 

hogy az üzemeltető nyilvántartásba vegye az adott gépjárművet. 

7) A közlekedési korlátozással ellátott zónában a zöld rendszámmal rendelkező 

gépjárművek parkolási díj fizetése alól mentességet élveznek. 

 

III. RÉSZ 

AZ IDEIGLENES PARKOLÁSI ZÓNÁBAN VALÓ PARKOLÁS FELTÉTELEI 

 

7. cikk 

A ideiglenes parkolási zóna meghatározása 

 

1) Jelen rendelettel meghatározásra kerülnek az ideiglenes parkolási zónák, amely 

zónákba besorolásra kerülnek a helyi közutak ideiglenes parkolásra szolgáló 

szakaszai, amelyek a következők: KÖZPONT (K), KELET (K), ÉSZAK (É), 

NYUGAT (NY). A helyi közutak szakaszai és egyéb közterületek a 3. és 4. sz. 

mellékletben találhatók. 

2) Az ideiglenes parkolási zónában (továbbiakban csak „rezidens zóna”) a 

gépjárművek csak a kijelölt parkolóhelyen állhatnak a kihelyezett közlekedési 

táblákon feltüntetett feltételek és adatok betartása mellett.  

3) A rezidens zónában a kerékpárok és motorkerékpárok a járdán parkolhatnak, 

feltéve, ha a járda szélességéből 1,5 m átjárható marad. Ilyen esetben a parkolás 

ingyenes. 

4) A rezidens zónában a kijelölt parkolóhelyen a 8. cikkben feltüntetett időszakban 

csak a rezidens parkolhat. Abonens és látogató csak akkor, ha parkolási díjat fizet. 

 

8. Cikk 

Az ideiglenes parkolási zónában való parkolási díj mértéke és a fizetés érvényességi 

ideje 

 

1) A rezidens zónában való parkolási díj fizetése a következő időszakra vonatkozik: 

a) hétfő 18:00 órától kedd 8:00 óráig, 

b) kedd 18:00 órától szerda 8:00 óráig, 

c) szerda 18:00 órától csütörtök 8:00 óráig, 

d) csütörtök 18:00 órától péntek 8:00 óráig, 

e) vasárnap 18:00 órától hétfő 8:00 óráig. 

2) Ha ünnepnap vagy munkaszüneti nap hétköznapra esik keddtől csütörtökig, akkor a 

rezidens zónában való parkolási díj fizetési időszak aznap 18:00 órától következő 

nap 8:00 óráig kerül meghatározásra, mindemellett az előző munkanapon 18:00 

órától következő nap 8:00 óráig a parkolási díjat nem kell fizetni. 

3) Ha ünnepnap vagy munkaszüneti nap péntekre esik, akkor a rezidens zónában a 

parkolási díjat nem kell fizetni, beleértve csütörtök 18:00 órától. 
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4) Ha ünnepnap vagy munkaszüneti nap hétfőre esik, akkor a rezidens zónában való 

parkolási díj fizetési időszak aznap 18:00 órától következő nap 8:00 óráig kerül 

meghatározásra. Az előző napon, azaz vasárnap a parkolási díjat nem kell fizetni. 

5) A rezidens zónában a karácsonyi és húsvéti ünnepek ideje alatt a parkolási díjat nem 

kell fizetni. 

6) Az egész rezidens zónában a parkolási díj fizetése a következőképpen kerül 

meghatározásra 0,50 € egy órára, azonban a parkolási díj minimális összege 0,30 

€/36 perc és minden további 0,10 € való befizetés esetében a parkolási idő 12 

perccel hosszabbodik meg, 0,60 € minden megkezdett 1 órára az SMS 

szolgáltatással vásárolt parkolójegyek esetében; 0,50 € minden megkezdett 1 órára a 

mobil applikáción keresztül vásárolt parkolójegyek esetében. 

7) Rezidens az a természetes személy, aki az üzemeltető nyilvántartásában szerepel és 

gépjármű tulajdonosa vagy használója. 

8) A nyilvántartásban szereplő rezidensek abban a rezidens zónában, amelyben állandó 

lakhellyel rendelkeznek, naponta 24 órán keresztül parkolhatnak, feltéve, ha 

legalább 2 felnőtt személy rendelkezik állandó lakhellyel az adott lakásban és 2 

VPK-ra ingyenesen joguk van, minden további VPK-ért fizetni kell: 

- minden harmadik gépjárműre évente 200 €, 

- minden negyedik gépjárműre évente 300 €, 

- minden ötödik és további gépjárműre évente 750 €. 

9) A nyilvántartásban szereplő rezidens abban a rezidens zónában, amelyben állandó 

lakhellyel rendelkezik, naponta 24 órán keresztül parkolhat, feltéve, ha 1 felnőtt 

személy rendelkezik állandó lakhellyel az adott lakásban és csak 1 VPK-ra van 

ingyenesen joga, minden további VPK-ért fizetni kell: 

- minden második gépjárműre évente 200 €, 

- minden harmadik gépjárműre évente 200 €, 

- minden negyedik gépjárműre évente 300 €, 

- minden ötödik és további gépjárműre évente 750 €. 

10) A nyilvántartásban szereplő rezidens abban a rezidens zónában, amelyben átmeneti 

vagy adminisztratív lakhellyel rendelkezik, naponta 24 órán keresztül parkolhat. 

A nyilvántartásban szereplő rezidens 1 lakásra ahol átmeneti vagy adminisztratív 

lakhellyel rendelkezik csak 1 VPK -ra van ingyenesen joga, minden további VPK -

ért fizetni kell: 

- minden második gépjárműre évente 250 €, 

- minden harmadik gépjárműre évente 350 €, 

- minden negyedik gépjárműre évente 550 €, 

- minden ötödik és további gépjárműre évente 750 €. 

11) Ha nyilvántartásban szereplő rezidens Dunaszerdahely Város rezidens zónájában 2 

vagy több lakás tulajdonosa, akkor ingyenesen csak 1 VPK -ra jogosult, az állandó 

lakhelye alapján. 

12) A rezidensek és a nyilvántartásban szereplő a város területén állandó lakhellyel 

rendelkező lakosok 1 órát ingyenesen parkolhatnak a saját rezidens zónájukon 

kívüli területen, abban az esetben hogy ha a parkolóautomatából ingyenes 

parkolójegyet váltanak, vagy mobil applikáción keresztül bejelentkeznek a 

parkolórendszerbe.  

13) Ha nyilvántartásban szereplő rezidens Dunaszerdahely Város rezidens zónájában 

állandó és átmeneti lakhellyel is rendelkezik, akkor választhat, hogy melyik 

lakhellyel alapján kerül kiállításra a VPK. 

14) A parkolási díjak egy gépjármű rendszámához kötöttek, ha a továbbiakban másként 

nem rendelkezik. 
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IV. RÉSZ 

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 

 

9. Cikk 

Az ideiglenes parkolási díjfizetés alóli mentesség 

 

1) Az ideiglenes parkolási díjfizetés alóli mentességet élveznek: 

a) az általános érvényű jogszabályok alapján mentességet élvező gépjárművek, 

ha teljesítik a meghatározott feltételeket a parkolóban való megállásra és 

parkolásra vonatkozóan, 

b) a rendőrkapitányságok, büntetés-végrehajtási intézmények, Dunaszerdahely 

Városi Rendőrség, tűzvédelem gépjárművei, 

c) mentőszolgálat gépjárművei, a 2008. évi 448. a szociális szolgáltatásokról 

szóló törvény és későbbi módosításai alapján személyszállítást végző 

gépjárművek, 

d) Dunaszerdahely Város szolgálati gépjárművei, a város költségvetési és 

járulékos szervezetinek és a városi tulajdonban lévő társaságok szolgálati 

gépjárművei, 

e) készenléti osztagok és baleset elhárító egységek gépjárművei, 

f) pénzintézeteket készpénzzel ellátó szolgálati gépjárművek,  

g) taxi-szolgáltatók, amelyek a város külön engedélyével használhatják a 

parkolóhelyet, ha befizették a külön általános érvényű rendeletben 

meghatározott közterület-használati adót. 

2) Az áruszállítást biztosító járművek a kijelölt parkolóhelyen 6.00 órától 10.00 óráig 

tartó és a 16.00 órától 18.00 óráig tartó időszakban állhatnak az áru ki és berakás 

elvégzéséhez szükséges időtartamig. 

3) Az ideiglenes parkolási díjfizetés alóli mentességet főként a szolgálati gépjármű 

megjelölésével vagy gépjármű vezető szolgálati igazolványával vagy egyéb más a 

ideiglenes parkolási díjfizetés alóli mentességet alátámasztó igazolvánnyal, vagy 

súlyos fogyatékossággal élő személyek számára kiállított igazolvánnyal kell 

igazolni. Az előző mondatban meghatározott igazolványokat a gépjárműben látható 

helyen kell elhelyezni úgy, hogy arról minden szükséges információt el lehessen 

olvasni. 

 

10. Cikk 

Rendelet betartásának ellenőrzése 

 

1) Jelen rendelet rendelkezéseinek betartásának ellenőrzését a Dunaszerdahelyi Városi 

Rendőrség végzi, amely a rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén a külön 

jogszabály szerinti büntetés szabhat ki.1 

2) Jelen rendelet nem korlátozza azon egyéb szubjektumok ellenőrzési tevékenysége 

végzésének jogát, amely külön jogszabályon alapul. 
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11. Cikk 

Felhatalmazó rendelkezések 

 

Dunaszerdahely Város polgármestere felhatalmazással rendelkezik, hogy az illetékes 

szervek által kihirdetett rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet ideje alatt a 

6. Cikk és 8. Cikk hatályát felfüggessze.  

 

12. Cikk 

Átmeneti rendelkezések 

 

Azok a parkolókártyák, amely 2021.2.28-ig kerülnek kiállításra, a kiadáskor feltüntetett 

időpontig érvényesek. 

 

13. Cikk 

Hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

 Hatályon kívül helyeződik: 

 

1) Dunaszerdahely Város 2019/2. sz. (2019. február 19.) a gépjárművek közlekedési 

korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű 

rendelete,  

2) Dunaszerdahely Város 2019/14. sz. (2019. szeptember 24.) általános érvényű 

rendelete, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019/2. sz. (2019. 

február 19.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való 

ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendelete.  

 

14. Cikk 

Hatály 

 

Jelen általános érvényű rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba, kivéve a 7. és 8. 

cikkelyt, melyek 2021. június 1-jén lépnek hatályba és ezek betartásának ellenőrzése 2021. 

július 1-jétől lesz hatályos. 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2021.01.14 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

                  polgármester 

 

 

 
1a városi rendőrségről szóló 1991. évi 564. sz. törvény és későbbi módosításai, a szabálysértésekről szóló 

1990 évi 372. sz. törvény és későbbi módosításai, a közúti közlekedésről szóló 2009. évi 8. sz. törvény és 

későbbi módosításai 


