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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

380/2021. (V. 22.) kgy. határozata 

parkolási bérletek felhasználásáról 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat, 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”, 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város parkolási rendjéről szóló 52/2015. (XI.30.) 

önkormányzati rendeletének – továbbiakban: Parkolási rendelet – 7.§ (1) bekezdése szerint 

parkoló bérlet tárgyévre, illetve tárgyhónapra adható ki, 

e) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 8. §-a szerint a koronavírus világjárvány terjedésének csökkentése 

érdekében járművel történő várakozás esetében a Korm. rendelet által meghatározott 

területeken járművel történő várakozás esetében a várakozási célú használatért 2020. 

november 4. napjától várakozási díjat nem kell fizetni, 

f) a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli 

intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. 

rendelet 7. § (2) bekezdése szerint 2021. május 25. napjától az e) pontban leírt várakozás 

ismét díjkötelessé vált, 

g) a Parkolási rendelet szintén tartalmazta a fizetési kötelezettség felfüggesztését, és a 

Parkolási rendelet módosításával - Kormány f) pontban leírt rendeletével összhangban - 

2021. május 25. napjától a felfüggesztés hatályát veszíti; 

h) 2020. évben a járvány első hulláma idején szintén volt olyan a rendelkezés, miszerint 

várakozási díjat nem kell fizetni, ezért Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 

231/2020. (VI. 17.) számú határozatával (Határozat) döntés született arról, hogy a 2020. 
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évben megvásárolt, a mentesség időszakára érvényes bérletek felhasználási ideje 

meghosszabbításra kerül, 

i) tekintettel arra, hogy a Határozattal érintett bérlettulajdonosok nem tudtak élni a 

Határozatban biztosított meghosszabbított érvényességi idővel, javasolt új döntést hozni ez 

ügyben, 

j) természetesen továbbra is biztosított a napi 1 óra díjmentes parkolást a II. övezetben vagyis 

a sárga zónában azok számára, akik az NFC székesfehérvári parkoló kártyával fizetnek a 

parkolásért.  

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármesterének 231/2020. (VI. 17.) számú határozatát visszavonom. 

 

 

3. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra –a megvásárolt parkolási bérletekkel 

kapcsolatosan az alábbi döntést hozom: 

a) a 2020. március 20. napjáig megvásárolt 2020. évi teljes éves parkoló bérletek 

érvényességi ideje 2021.október 31., 

b) a 2020. március 20. napját követően megvásárolt 2020. évi teljes éves parkoló bérletek 

érvényességi ideje 2021. július 31., 

c) a 2020. év november és december hónapokra vonatkozó havi bérletekkel rendelkezők 

jogosultak a bérletük érvényességi idejének megfelelő időre díjfizetés nélkül parkolási 

bérletre, mely jogosultság idénybevételére – Székesfehérvár Városgondnoksága 

Korlátolt Felelősségű Társaság Parkolási Csoportjánál (8000 Székesfehérvár, Szent 

Vendel u. 17/a) történő egyeztetést követően - 2021. december 31. napjáig van lehetőség 

a Parkolási rendeletben rögzítettek értelemszerű alkalmazásával. 

 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, és Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű 

Társaság Ügyvezetőjét, hogy a határozat végrehajtásához szükséges szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

  Bozai István ügyvezető 

   

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


