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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
21/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város parkolási rendjéről szóló  
52/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörét gyakorolva a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) 
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

Hatályát veszti Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város parkolási rendjéről szóló 52/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete 6. § (1b) 
bekezdése. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. május 25-én lép hatályba, és 2021. május 26-án hatályát veszti. 

 

 
 Dr. Cser-Palkovics András  Dr. Bóka Viktor 
              polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendeletet 2021. május 22. napján kihirdettem:  
 
 
 Dr. Bóka Viktor 
 címzetes főjegyző
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Általános indokolás 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város parkolási rendjéről szóló 52/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 6. § (1b) bekezdése szerint „Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet 
időtartama alatt az I-III. várakozási övezetben parkolójegy megváltása nélkül lehet várakozni”. A 
Rendelet ezen kiegészítésére a koronavírus világjárvány erősödésére tekintettel, a járvány 
terjedésének csökkentése érdekében került sor, összhangban a kormányzati döntésekkel. Ezen 
rendelkezés gyakorlatilag felfüggesztette a Rendelet alapján fizetendő parkolási díjak fizetését 
azon időszakra, amelyet a koronavírus járvány terjedése indokolttá tesz. 
  
Tekintettel arra, hogy a járvány harmadik hulláma olyan mértékben enyhült, hogy a Kormány a 
veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről szóló 512/2020. (XI. 21.) Korm. 
rendelettel elrendelt ingyenes parkolást 2021. május 25-től megszüntette a 2021. február 8. 
napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli 
meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelettel, indokolt a Rendeletből is hatályon 
kívül helyezni a felfüggesztésre vonatkozó rendelkezést. A felfüggesztés megszüntetésével 
egyidejűleg külön döntésben meghosszabbításra kerül a korábban megvásárolt bérletek 
felhasználásának ideje. 
  
A Rendelet 6. § (1b) bekezdésének hatályon kívül helyezésére 2021. május 25-től kerül sor, 
igazodva a kormányzati intézkedések hatályához. 

Részletes indokolás 

1. §  

Hatályon kívül helyezi a Rendelet 6. § (1b) bekezdését. 

2. §  

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 


