
 
 
 
 
 
 

  
      Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:  

                                                                                                                       Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

……………/2022. 
 
 

Előterjesztés 
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan városban a közterületek használatára vonatkozó helyi szabályokat a közterületek 
használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) tartalmazza. 
 
I.   Az önkormányzati rendelet 20-20/C.§-a tartalmazza a fizető parkolókra vonatkozó szabályokat, 
továbbá a 2. melléklet tartalmazza a fizető parkolók helyeit és a fizetendő várakozási díj- és pótdíj 
mértékét. 
 
A 2. melléklet 2. pontja értelmében a fizetendő várakozási díj mértéke egy óra időtartamra 200 Ft, 
mely az ÁFA-t tartalmazza. 
A fizetendő pótdíj mértékét a 2. melléklet 3. pontja tartalmazza, a várakozási díj- és pótdíj-követelés 
kiszámítására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/C. § (2)-
(4) bekezdése és 15/D. §-a az irányadó. 
 
A fizetőparkolási rendszernek forgalomszabályozó szerepe van. A díjak kialakítása a rendszerhez 
kapcsolódó eszköz annak érdekében, hogy a közterületen ne a tartós várakozás legyen jellemző, 
hanem a forgási sebesség nőjön. A fizető parkolóhálózatba vont területeken ezáltal megvalósul a 
parkolóhelyek többszörös használatának lehetősége, valamint könnyebbé válik a helyi lakosok 
parkolása. 
 
A jelenleg hatályos díjak 2018. január 1-jétől érvényesek. Az azóta eltelt időszak alatt jelentősen 
emelkedtek a parkolóautomaták üzemeltetési díjai és az egyéb kapcsolódó költségek. Az 
automatákhoz szükséges alkatrészek javítása és cseréje esetenként több százezer forint kiadást is 
jelenthet. Tekintettel arra, hogy a számlavezető bank hatvani fiókjában megszűnt a pénztár, így a 
parkolóautomatákban lévő készpénzt el kellett szállítani Gyöngyösre. Mivel később a gyöngyösi 
pénztár is megszűnt, Egerbe, Salgótarjánba vagy Budapestre kellett volna „utaztatni” az aprópénzt, 
ezért pénzszállító megbízására került sor, amely biztonsággal szállítja el a befolyó bevételt. A 
szállítás költsége az alapdíjból és a pénz összegének függvényében forgalmi díjból áll, amely nagy 
mértékben növeli a kiadásokat. 
Az utóbbi években tapasztalható jelentős inflációs hatások, valamint az üzemeltetési költségek 
emelkedése miatt szükségessé vált a díjak felülvizsgálata. 
 



 
 
 
 
 
 

Javaslom, hogy a fizetendő várakozási díj 300 Ft/óra összegre kerüljön megemelésre azzal, hogy a 
Hatvan Kártyával rendelkezők továbbra is díjmentesen vehetik igénybe a fizető parkolókat. 
Az új alapdíj figyelembevételével a Kkt. szabályai alapján kerül megállapítása a pótdíjak mértéke. 
 
A Kkt. a pótdíj összegének megállapításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 
„15/C. § (1) Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül 
várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 
perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, 
várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. 
(2) A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott 
napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon 
túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. E bekezdés alkalmazása során 
befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű 
szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni. 
(2a) A díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozó járműre 
ugyanazon a várakozási területen egy naptári napon belül pótdíj csak egyszer szabható ki. Ha a 
várakozási területen a várakozás csak meghatározott időtartamig engedélyezett, és a díjfizetés 
nélküli várakozás ezt meghaladóan történik, a (2) bekezdésben meghatározott pótdíj megfizetése 
nem mentesít a külön jogszabály alapján kivetett bírság megfizetése alól.” 
 
II.  Az önkormányzati rendelet 9. § b) pontja értelmében közterület rendeltetésétől eltérően 
közterület-használati engedély alapján használati díj megfizetése nélkül használható közfeladatot 
ellátó intézmény által szervezett rendezvény esetén, a 10. § i) pontja szerinti szabályozás 
kivételével. 
A 10. § i) pontja értelmében közterület rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély és 
használati díj megfizetése nélkül használható az önkormányzat vagy a közfeladatot ellátó 
intézmények által szervezett rendezvényen az önkormányzat vagy a közfeladatot ellátó intézmények 
által nyújtott kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység esetén. 
Az egységes szabályozás érdekében javaslom az önkormányzati rendelet 9. § b) pontjának 
módosítását oly módon, hogy az önkormányzat, az önkormányzat intézménye és az önkormányzat 
kizárólagos részvételével működő gazdasági társaság egyaránt közterület-használati engedély 
alapján, de használati díj megfizetése nélkül használhassa a közterületet rendezvények esetén azzal, 
hogy a 10. § (1) bekezdésének szabályai is egységesen vonatkozzanak az önkormányzatra, 
intézményeire és gazdasági társaságaira egyaránt.  
 
Az önkormányzati rendelet módosításának tervezete elkészült, mely az előterjesztés mellékletét 
képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a 
mellékelt rendelettervezetet elfogadni. 
 
Hatvan, 2022. augusztus 26. 
          Horváth Richárd  
                       polgármester 
 
Látta: 
             dr. Kovács Éva 
                   jegyző 

 



 
 
 
 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 
(III.30.) önkormányzati rendelet 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély alapján használati díj 
megfizetése nélkül a 6. §-ban foglaltakat figyelembe véve az alábbi esetekben használható:) 
„b) az önkormányzat, az önkormányzat intézménye és az önkormányzat kizárólagos részvételével 

működő gazdasági társaság által szervezett rendezvény esetén, a 10. § i) pontja szerinti 
szabályozás kivételével.” 

2. § 

A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 
(III.30.) önkormányzati rendelet 10. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély és használati díj megfizetése 
nélkül a 6. §-ban foglaltakat figyelembe véve az alábbi esetekben használható:) 
„ i) az önkormányzat, az önkormányzat intézménye vagy az önkormányzat kizárólagos 

részvételével működő gazdasági társaság által nyújtott kereskedelmi, vendéglátó-ipari 
tevékenység;” 

3. § 

(1) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 20/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(2) A minimális (legkisebb megváltható) parkolási időtartam 30 perc, maximális (legnagyobb 
megváltható) parkolási időtartam a 2. melléklet 1.1.-1.7. pontjaiban megjelölt parkolóhelyek 
tekintetében három óra, a 2. melléklet 1.8. pontjában megjelölt parkolóhelyek tekintetében másfél 
óra.” 

(2) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 20/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(4) A fizető parkolók üzemelési ideje a 2. melléklet 1.1.-1.7. pontjaiban megjelölt parkolóhelyek 



 
 
 
 
 
 

tekintetében munkanapokon 8.00-17.00 óráig, a 2. melléklet 1.8. pontjában megjelölt parkolóhelyek 
tekintetében tanítási napokon 8.00-13.00 óráig. Az üzemelési időn kívül nem kell parkolási díjat 
fizetni.” 

 

4. § 

A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 
(III.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

5. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 3-án lép hatályba. 

(2) A 3. §, a 4. § és az 1. melléklet 2022. október 1-jén lép hatályba. 

 
Hatvan, 2022. …………... 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



 
 
 
 
 
 

 
1. melléklet a.../2022. (… …) önkormányzati rendelethez 

„ 2. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

A fizető parkolók helyei és a fizetendő várakozási díj- és pótdíj mértéke 

1. Kijelölt fizet ő parkolók:  

1.1. Szent Mihály út páros és páratlan oldalán az Ady Endre utcáig található parkolóhelyek 

1.2. Kossuth téri korzón található parkolóhelyek, 

1.3. Erzsébet téri parkolóhelyek (a Dózsa György térig) 

1.4. Kossuth téri parkolóhelyek (a parókia mögötti közúti szakasz az úttal párhuzamosan kijelölt 
parkolóhelyen, valamint ezen útszakasz és a Hatvani Polgármesteri Hivatal előtti útszakaszt 
összekötő részeken kijelölt parkolóhelyeken), 

1.5. Mártírok úti parkolóhelyek a Hatvanas utca kereszteződéséig, 

1.6. Bástya utca II. számú parkolóban található parkolóhelyek, 

1.7. Grassalkovich úton a Heves Megyei Szakképzési Centrum Damjanich János Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégiuma előtt található parkolóhelyek, 

1.8. Iskola utca mindkét oldalán található parkolóhelyek. 

2. A fizetendő várakozási díj mértéke: egy óra időtartamra: 300 Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza. 

3. Fizetendő pótdíj mértéke: 

3.1. a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli kifizetés esetén: 

3.1.1. az 1.1.-1.7. pontokban meghatározott várakozóhelyek tekintetében – figyelemmel a 20/C. § 
(5) bekezdésében foglaltakra – 8.00-17.00 óra közötti időtartamra és további kettő órai várakozásra 
számított várakozási díj: 3.300 Ft, 

3.1.2. az 1.8. pontban meghatározott várakozóhelyek tekintetében – figyelemmel a 20/C. § (5) 
bekezdésében foglaltakra – 8.00-13.00 óra közötti időtartamra és további kettő órai várakozásra 
számított várakozási díj: 2.100 Ft. 

3.2. a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli befizetés – figyelemmel a 20/C. § (5) 
bekezdésben foglaltakra – egy órai várakozási díj negyvenszerese: 12.000 Ft. 

3.3. A fentiekben részletezett szabálytalan várakozás esetén – figyelemmel a 20/C. § (5) 
bekezdésben foglaltakra – várakozási esetenként – egy órai várakozási díjat továbbá pótdíjat kell 
fizetni, amely 

3.3.1. az 1.1.-1.7. pontokban meghatározott helyeken történő várakozás esetén: 3.600 Ft, 



 
 
 
 
 
 

3.3.2. az 1.8. pontban meghatározott helyen történő várakozás esetén: 2.400 Ft, 

3.3.3. mindkét esetben, 15 napon túli befizetés esetén: 12.300 Ft.” 

  
 
 

 
 

Eredeti szöveg: 
 
Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-
használati engedély alapján használati díj 
megfizetése nélkül a 6. §-ban foglaltakat figyelembe 
véve az alábbi esetekben használható: 
 
9. § b) közfeladatot ellátó intézmény által szervezett 
rendezvény esetén, a 10. § i) pontja szerinti 
szabályozás kivételével. 
 
 
 
Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-
használati engedély és használati díj megfizetése 
nélkül a 6. §-ban foglaltakat figyelembe véve az 
alábbi esetekben használható: 
10. § i) az önkormányzat vagy a közfeladatot ellátó 
intézmények által szervezett rendezvényen az 
önkormányzat vagy a közfeladatot ellátó 
intézmények által nyújtott kereskedelmi, vendéglátó-
ipari tevékenység; 
 

20/A. (2) A minimális (legkisebb megváltható) 
parkolási időtartam 30 perc, maximális (legnagyobb 
megváltható) parkolási időtartam a 2. melléklet 1.a) 
pontjában megjelölt parkolóhelyek tekintetében 
három óra, a 2. melléklet 1.b) pontjában megjelölt 
parkolóhelyek tekintetében másfél óra. 

20/A. (4) A fizető parkolók üzemelési ideje a jelen 
rendelet 2. mellékletének 1. a) pontjában megjelölt 
parkolóhelyek tekintetében munkanapokon 8.00-
17.00 óráig, a jelen rendelet 2. mellékletének 1. b) 
pontjában megjelölt parkolóhelyek tekintetében 
tanítási napokon 8.00-13.00 óráig, az üzemelési időn 
kívül nem kell parkolási díjat fizetni. 

Új szöveg: 
 
Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-
használati engedély alapján használati díj 
megfizetése nélkül a 6. §-ban foglaltakat 
figyelembe véve az alábbi esetekben használható: 
 
9.§ b) az önkormányzat, az önkormányzat 
intézménye és az önkormányzat kizárólagos 
részvételével működő gazdasági társaság által 
szervezett rendezvény esetén, a 10. § i) pontja 
szerinti szabályozás kivételével. 
 
Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-
használati engedély és használati díj megfizetése 
nélkül a 6. §-ban foglaltakat figyelembe véve az 
alábbi esetekben használható: 
10. § „i) az önkormányzat, az önkormányzat 
intézménye vagy az önkormányzat kizárólagos 
részvételével működő gazdasági társaság által 
nyújtott kereskedelmi, vendéglátó-ipari 
tevékenység.” 

 20/A. (2) A minimális (legkisebb megváltható) 
parkolási időtartam 30 perc, maximális 
(legnagyobb megváltható) parkolási időtartam a 2. 
melléklet 1.1.-1.7. pontjaiban megjelölt 
parkolóhelyek tekintetében három óra, a 2. 
melléklet 1.8. pontjában megjelölt parkolóhelyek 
tekintetében másfél óra. 

20/A. (4) A fizető parkolók üzemelési ideje a 2. 
melléklet 1.1.-1.7. pontjaiban megjelölt 
parkolóhelyek tekintetében munkanapokon 8.00-
17.00 óráig, a 2. melléklet 1.8. pontjában megjelölt 
parkolóhelyek tekintetében tanítási napokon 8.00-
13.00 óráig. Az üzemelési időn kívül nem kell 
parkolási díjat fizetni. 


