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Dunaszerdahely Város 2021/12. sz. (2021. június 29.) általános érvényű 

rendelete, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2021/1. 

sz. (2021. január 12.) a gépjárművek Dunaszerdahely Város által kijelölt 

szakaszain való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendelete 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2021.06.29-i testületi ülésén hozta.  

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

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2020.06.11-én lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes 

honlapján 2021.06.30-án lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2021. július 15-én lép hatályba. 
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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 2021/12. sz. (2021. június 29.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2021/1. sz. (2021. január 12.) a 

gépjárművek Dunaszerdahely Város által kijelölt szakaszain való ideiglenes 

parkolásáról szóló általános érvényű rendelete 

 

I. 

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

által kijelölt szakaszain való ideiglenes parkolásáról szóló általános érvényű rendelete a 

következőképpen módosul és egészül ki: 

 

1. A 2. Cikk z) pontja után új za) pont kerül elhelyezésre, amely következő: 

„za) zöld rendszámtábla - olyan gépkocsi részére kiadott tábla, amely energiájának egyedüli 

forrása az elektromos áram vagy külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi.” 

 

2. A „GRSZ” rövidítés helyére a rendelet teljes szövegében a „RSZ” kifejezés kerül. 

 

3. A 4. Cikkben a (4) bekezdés után új (5) bekezdés kerül, amely a következő: 

„(5) Az üzemeltető a városfejlesztési szakbizottság előzetes nyilatkozata értelmében a város 

által kiadott állásfoglalás alapján a jelen rendelet 5. Cikkében meghatározott parkolóhelyek 

közül évi 720 euró/ 1 parkolóhelyet fenntarthat a jogi személyek és természetes személy – 

vállalkozók ügyfeleik/munkavállalóik részére, akik az üzemeltetési egység/üzlet közvetlen 

közelében munkanapokon 8.00 órától 17.00 óráig parkolhatnak.” 

 

4.  A 4. Cikk eddigi (5) és (6) bekezdése a továbbiakban (6) és (7) bekezdés. 

 

5.  A 8. Cikk (8) bekezdésében „az állandó lakhellyel rendelkező 2 felnőtt személy” kifejezés 

után a következő kifejezés kerül „vagy 1 állandó lakhellyel rendelkező felnőtt személy és 1 

átmeneti lakhellyel rendelkező személy.” 

 

6. A 8. Cikk (8) és (10) bekezdésében az „évente” kifejezés helyére a következő kifejezés 

kerül „a befizetést követő 12 hónapra”. 

 

7. A 8. Cikk (10) bekezdése után új (11) bekezdés kerül, amely a következő: 

„(11) Az abonens abban a rezidens zónában, amelyben lakástulajdonos, naponta 24 órán 

keresztül parkolhat, feltéve, ha VPK-t vásárol, amelynek összege: 

    - az első gépjárműre 350 € a befizetést követő 12 hónapra, 

- a második gépjárműre 550 € a befizetést követő 12 hónapra, 

- a harmadik gépjárműre 750 € a befizetést követő 12 hónapra. 

  

8. A 8. Cikk eddigi (11) és (14) bekezdése a továbbiakban (12) és (15) bekezdés. 

 

9. A 8. Cikk (12) bekezdés a következőképpen hangzik: 

„(12) Minden személy jogosult naponta 1 órás ingyenes parkolásra bármely rezidens zónában 

a ClickPark applikációba való bejelentkezéssel.” 

 

10.  A 8. Cikk (15) bekezdés után új (16) bekezdés kerül, amely a következőképpen hangzik: 
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„(16) Az ingyenes VPK határozatlan időre kerül kiadásra és érvényességét akkor veszíti el, 

ha a regisztrált személy állandó, átmeneti vagy adminisztratív lakhelye változik.” 

 

11. A 14. Cikkben a „2021. július 1-jétől” kifejezés helyére a „2021. október 1-jétől” 

kifejezés kerül. 

 

12. Jelen rendelet 3. sz. melléklet 1. pont Észak B) pont Észak 2 új útszakasszal bővül 

„Lőrincz Gyula utca” 

 

13. Jelen rendelet 3. sz. melléklet 2. pont Központ B) rész 2 új útszakasszal bővül „Fő utca 

és Vámbéry Ármin tér”. 

 

 

 

II. 

Hatály 

 

Jelen általános érvényű rendelet 2021. július 15-én lép hatályba. 

 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2021 június 30. 

 

 

 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

                  polgármester 

 

 

 


