
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
60/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a fizető parkolási rendszerről, a 
közúti  közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.  15/A. § (1) bekezdésében, valamint  a 48.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében, valamint 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A  fizető  parkolási  rendszerről  szóló  25/2010.  (VI.30.)  önkormányzati  rendelet  1.  számú 
melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

A  fizető  parkolási  rendszerről  szóló  25/2010.  (VI.30.)  önkormányzati  rendelet  3.  számú 
melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

3.§

Jelen rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk.   Dr. Mózes Ervin sk.
   polgármester    címzetes főjegyző

Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 10. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében



a 60/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 
1. számú melléklete

A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete

A „kijelölt várakozási terület”-be tartozó parkolók övezetek szerint

I. övezet (zöld zóna)

Kígyó u.
Nagy J. u.
Károlyi u. (Tisza L. krt. – Feketesas u.)
Kiss Ernő u. (Tisza L. krt. – Széchenyi tér)
Feketesas u. (Kossuth L. sgt. – Kölcsey u.)
Széchenyi tér (K-i, Ny-i oldal)
Kiss Menyhért u. (Kígyó u.-Széchenyi tér)
Dugonics tér (É-i, D-i oldal)
Árpád tér (Nagy Áruház előtt)
Eötvös u. (Toldi u. – Zrínyi u.)
Jókai u. (Árpád tér – Aradi vértanúk tere)
Aradi vértanúk tere (Ny-i oldal)
Toldi u. (Somogyi B. u. – Eötvös u.)
Zrínyi u. (Somogyi B. u. – Aradi vértanúk tere)
Apáthy u. (Zrínyi u. – Oskola u.)
Oskola u. (Somogyi B. u – Victor Hugo u.)
Victor Hugo u. (Roosevelt tér – Kelemen u.)
Nádor u.
Bajza u.
Deák F. u.
Dózsa Gy. u. (Tisza L. krt. – Stefánia)
Horváth M. u. (Széchenyi tér – Deák F. u.)
Takaréktár u. (Széchenyi tér – Arany J. u.)
Berzsenyi u. (Arany J. u – Kazinczy u.)
Vörösmarty u.
Wesselényi u. (Széchenyi tér – Deák F. u.)
Somogyi u. (Kárász u – Oskola u.)
Dóm tér (Ny-i oldal)
Arany J. u. (Takaréktár u. – Dózsa Gy. u.)
Kazinczy u. (Tisza L. krt. – Dózsa Gy. u.)
Stefánia (Vár u.- Dózsa Gy. u.)
Tisza L. krt. (Boldogasszony sgt. – Kálvin tér – Felső Tisza-part)
Mars tér
Vár u.



II. övezet (sárga zóna)

Somogyi u. (Oskola u. - Korányi fasor)
Dóm tér (K-i oldal)
Stefánia (Dózsa Gy. u. - Kazinczy u.)
Arany J. u. (Dózsa Gy. u. - Stefánia)
Kazinczy u. (Dózsa Gy. u. - Stefánia)
Révai u. (Somogyi B. u. - Tömörkény u.)
Palánk (Tömbbelső)
Tömörkény u. (Béla u. - Korányi fasor)
Béla u. (Roosevelt tér - Tömörkény u.)
Roosevelt tér
Tisza L. krt. (Árvízi emlékmű-Aradi vértanúk tere)
Tábor u. (Mikszáth K. u. - Kossuth L. sgt.)
Püspök u. (Mikszáth K. u. - Kossuth L. sgt.)
Bolyai J. u. (Kálvária sgt. - Attila u.)
Bartók Béla tér (Ny-i, K-i oldal)
Jósika u. (Kálvária sgt. - Attila u.)
Attila u. (Mars tér-Tisza L. krt.)
Hajnóczy u. (Jósika u. - Tisza L. krt.)
Török u. (Mikszáth K. u.- Kossuth L. sgt.)
Mérey u. (Tisza L. krt. - Mars tér)
Kossuth L. sgt. (Bocskai u.- Párizsi krt.)
Rákóczi tér (Megyeház előtt és mögötti terület)
Gogol u. (Tisza L. krt. - Jósika u.)
Kálvária sgt. (Dugonics tér-Jósika u.)
Dáni J. u. (Gogol u. - Béke u.)
Béke u. (Jósika u. - Petőfi S. sgt.)
Petőfi S. sgt. (Földvári u. - Dugonics tér)
Földvári u. (Petőfi S. sgt. - Tisza L. krt.)
Honvéd tér
Bódog J. u. (Vitéz u. - Földvári u.)
Zászló u. (Vitéz u. - Földvári u.)
Szentháromság u. (Vitéz u. - Tisza L. krt.)
Boldogasszony sgt. (Vitéz u. - Tisza L. krt.)
Szilágyi u. (Kossuth L. sgt. - Madách u.)
Bocskai u. (Kossuth L. sgt. - Szent István tér)
Madách u. (Szilágyi u. - Kálvin tér)
Szent István tér (Minden oldalán)
Vidra u. (Kálvin tér - Szent István tér)
Szent Mihály u. (Szent István tér - Tisza L. krt.)
Sóhordó u. (Szent István tér - József A. sgt.)
Juhász Gy. u. (Tisza L. krt.- Sóhordó u.)
Teleki u. (Tisza L. krt - Sóhordó u.)
Dugonics u. (Sóhordó u. - Tisza L. krt. közötti tömbbelső)
Boross J. u. (Bakay N. u. - Mars tér)
Boross J. u. (Pulcz u-Mars tér)
Pulcz u. (Boross J. u. - Pozsonyi I. u.)
Cserzy M. u. (Mars tér - Pozsonyi I. u.)
Csemegi u. (Boross J. u - Pozsonyi I. u.)
Osztrovszky u.



Pusztaszeri u. (Sóhordó u.-Osztrovszky u.)
Juhász Gy. u. (Sóhordó u.-Osztrovszky u.)
Teleki u. (Sóhordó u.-Osztrovszky u.)
Dugonics u. (Sóhordó u.-Osztrovszky u.)
Felső Tisza-part (Tisza L. krt.-Római krt. és az Ifjúsági Ház körüli szervízút)
Zárda u. (Felső Tisza-part - Kálmány L. u. - Munkácsy u.)
Festő u.
Zsótér u.
Háló u. (Felső Tisza-part – Maros u.)
Munkácsy u.
Kálmány L. u.
Maros u. (Zárda u.-Háló u.)

III. övezet (kék zóna)

Hajnóczy u. (Jósika u. - Londoni krt.)
Gogol u. (Jósika u.- Londoni krt.)
Kálvária sgt. (Jósika u.- Londoni krt.)
Béke u. (Jósika u. - Moszkvai krt.)
Jósika u. (Kálvária sgt. - Gyertyámos u.)
Gyertyámos u. (Moszkvai krt. - Petőfi S. sgt.)
Nemestakács u. (Petőfi S. sgt. - Moszkvai krt.).
Ady tér
Egyetem u.
Batthyány u.
Alföldi u. (Bécsi krt.-Batthyány u. között)
Petőfi S. sgt. (Földvári u.- Nagykörút)
Zászló u. (Vitéz u. - Batthyány u.)
Vitéz u. (Petőfi S. sgt. - Boldogasszony sgt.)
Szentháromság u. (Vitéz u. - Bécsi krt.)
Boldogasszony sgt. (Vitéz u.- Bécsi krt.)
Markovits u.
Bokor u.
Liliom u.
Apáca u. (Bokor u. - Bécsi krt.)
Oldal u.
Semmelweis u. (Liliom u.- Tisza L. krt.)
Bánomkert sor (Oldal u.- Liliom u.)
Vadász u. (Kossuth L. sgt. - Lechner tér)
Madách u. (Párizsi krt. - Szilágyi u.)
Lechner tér (Minden oldalán)
Szappanos u. (Párizsi krt. - Lechner tér)
Füredi u. (Szűcs u.- Lechner tér)
Szűcs u. (Párizsi krt. - Szent István tér)
Imre u. (Lechner tér - Szent István tér)
Bercsényi u. (Szűcs u.- Lechner tér)
Pozsonyi I. u. (Kossuth L. sgt. - Cserzy M. u.)
Bercsényi u (Szűcs u.-Csongrádi sgt.)
Csongrádi sgt. (Szt. István tér-Berlini krt.)
Hullám u.
Lengyel u.



Pusztaszeri u. (Osztrovszky u. - Brüsszeli krt.)
Juhász Gy. u. (Osztrovszky u. - Brüsszeli krt.)
Dugonics u. (Osztrovszky u. - Brüsszeli krt.)
Háló u. (Maros u.-Sajka u.)
Szt. Miklós u.
Árbóc u.
Szt. György tér
Gál u.
Tímár u.
Sajka u.
Bárka u. (a Római krt.-i szervízút is)
Maros u. (Háló u.-Római krt.)



a 60/2010.(XII. 16.) önkormányzati rendelet
3. sz. melléklete

A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet 
3. sz. melléklete

A parkoló szelvények és bérletek árai, kezelési költségek.

I. Parkolási szelvények Ár (Ft)

„Negyed” parkoló-szelvény 150

„Felező” parkoló-szelvény 230

„Egész” parkoló-szelvény 400

„Napi” parkoló-szelvény 1.415

II. Bérletek:

II.1 Éves kombinált bérlet (minden zónára vonatkozó) 231.000

II.2 Meghatározott övezetre szóló éves bérlet:

Kék-Sárga övezetre szóló 113.400

Kék övezetre szóló 52.200

Felmutatóra szóló (rendszám nélküli) éves bérlet 280.200

II.3 Havi kombinált bérlet (minden övezetre szóló) 24.860

III. Mobil telefonon megvásárolt parkolási jogosultság

„Negyed” parkoló-szelvénynek megfelelő 230

„Felező” parkoló-szelvénynek megfelelő 295

„Egész parkoló-szelvénynek megfelelő 490

„Napi” parkoló-szelvénynek megfelelő 1.475

IV. Kezelési költség:

Bérlet csere 1.745

Videó felvétel bemutatás díja a rendelet 11. § (4) bek. alapján. 1.185

A díjak és a költségek az ÁFA-t tartalmazzák.


