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PARKOLÁSI SZABÁLYZAT
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a várakozási díjjal érintett várakozási területek kijelölésének és ezen területek
igénybevételének szabályairól szóló
………………… önkormányzati rendelete alapján
Elfogadva:………./2022.(…….) Kt. határozattal
Hatályos: 2022.07.01-től
I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
A szabályzat területi hatálya:
1. Fonyód Vigadó tér (hrsz:8248/6, 8261) kiépített, forgalmi jelzőtáblával jelzett,
sorompóval lezárt várakozóhelyek területe.
2. Fonyód Sándortelepi strand (hrsz:8248/5) déli oldalán kiépített, forgalmi jelzőtáblával
jelzett, sorompóval lezárt várakozóhelyek területe.
3. a Fonyód, Fürdő utcában (hrsz 8261) a vasúti átjárótól a Lidó társasház ingatlan
Nyugati telekhatáráig, az utca Északi oldalán és a 8250/4 hrsz-u ingatlanon kiépített
várakozóhelyek területe, 2 db fizető automatával ellátva.
A parkolókból történő kihajtást követően is érvényesek a szabályzatból a felelősségre és a
követelésekre vonatkozó rendelkezések.
A szabályzat személyi hatálya: A Parkolási Szabályzat személyi hatálya a parkolók
járművük időszakos tárolására igénybe vevő személyekre (gépjárművek vezetőire és utasaira),
a parkoló tulajdonosának alkalmazottaira, a parkolót üzemeltető vállalkozás munkatársaira,
illetve a parkolók területén bármely egyéb célból (pl.: karbantartás, javítás, stb.) tartózkodó
személyekre terjed ki. Fogalom meghatározások:
parkoló: a Parkolási Szabályzat területi hatálya alá tartozó területek összessége, ahol a
vendégek járműveiket a parkolóba történő behajtást követően tárolhatják.
vendég: azon természetes és jogi személyek köre, akik a parkolóba való behajtással rövid
távú, illetve az üzemeltetővel vagy a parkoló tulajdonosával meghatározott időtartamú
szerződést kötött járművének parkoló területén történő tárolására.
parkolási szerződés: olyan kétoldalú megállapodás, amely a parkoló üzemeltetője és a
vendég között jön létre, a parkolóban történő járműelhelyezés feltételeinek szabályozására.
üzemeltető: a parkolók rendjéért, a járművek be- és kiléptetéséért, a parkolás technikai
berendezések üzemszerű működéséért felelős vállalkozás.
II. FIZETŐ PARKOLÓHELYEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYA
E szabályzat hatálya alá tartozó parkolóhelyeken – mentességet nem élvező járművel – a
KRESZ és jelen szabályzat megtartásával, díjfizetés ellenében szabad várakozni.
A burkolati jellel jelölt várakozási területen a közúti jármű vezetője a közúti járművet úgy
köteles elhelyezni, hogy a közúti jármű egy várakozási helyet foglaljon el. Ellenkező esetben
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a burkolati jellel ellátott várakozási területen a várakozási díjat a közúti jármű által elfoglalt
várakozó helyek száma után kell megfizetni.
A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a parkoló automatáknál
elhelyezett kiegészítő tábla ad tájékoztatást.
Szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.
Díjköteles várakozási időszak a szabályzat területi hatálya alá tartozó területeken: minden év
május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban, minden nap 08:00 h-tól 22:00 h-ig terjedő
időtartamban.
Üzemeltetési időn kívül a parkolóhelyeken nem kell várakozási díjat fizetni.

III. PARKOLÁSI DÍJ
Parkolási díj a szabályzat területi hatálya alá tartozó területeken: 300.- Ft/óra/közúti jármű
perc alapú díjszámítással.
A várakozási díj megfizetését igazoló parkolójegyet a közúti jármű első szélvédő üvege
mögött, kívülről jól látható helyen, érvényességének ellenőrzését biztosítva, olvasható módon
kell elhelyezni. Amennyiben a közúti jármű használója a I.1., 2. pontjában jelölt területen
elhagyja a parkolás megkezdésekor kapott jegyet, 14 óra x 300,-Ft = 4.200,- Ft/nap díj
megfizetését követően hagyhatja el a parkoló területét.
A parkolót díjmentesen használhatja:
- a megkülönbözető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt közúti járművek
(mentők, tűzoltók, rendőrségi, orvosi ügyeletet ellátó közúti járművek)
- a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltatók közúti járműve
- a közműhiba elhárítást végző közúti járművek (a hiba kijavításához kiérkező
szervizautó és az azt kiszolgáló közúti járművek) a hiba elhárításának időtartamáig
- a mozgásában korlátozott személy, vagy az őt szállító személy aki a külön jogszabály
szerinti engedélyt jogszerűen használja és azt a parkoló őrnek a parkolóba való
behajtáskor felmutatja.
- a Fonyód Város Önkormányzata által üzemeltetett közúti járművek

IV. TILALMAK
Tilos a parkolóban a KRESZ szabályainak megszegése;
- a parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása;
- dohányzás vagy nyílt láng használata;
- olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog;
- bármilyen típusú tűzveszélyes anyag parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely
jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot;

Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
8640 Fonyód, Vágóhíd utca 17. Telefon / Fax: +36 85 560 287
E-Mail: info@fonyodert.hu Web: fonyodert.hu

-

járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen vészkijárat, ki- és
bejáratok;
a leállított járműveken bármilyen szerviz munkákat végezni;
rendszám nélküli járművet leállítani, vagy olyan járművet, amely a közlekedési
előírásoknak nem felel meg;
a parkolóban szórólapot terjeszteni.

V. ELLENŐRZÉS, PARKOLÁSI PÓTDÍJ ALKALMAZÁSA
Az üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni a várakozási terület szabályszerű igénybevételét,
a várakozási díj megváltásának szabályszerűségét. Az üzemeltetőnek az ellenőrzések során
feltárt szabálytalanságokat bizonyíthatóan rögzíteni kell.
Amennyiben a várakozási idő megfizetését a közúti jármű használója nem igazolja, úgy
várakozási díjat és pótdíjat köteles fizetni.
-A pótdíj megállapításának napját követő 15 naptári napon belüli fizetés esetén összesen
5 100 Ft, amely magában foglal 300,-Ft várakozási díjat és 4 800,-Ft pótdíjat. A pótdíj az
adott napon belül díjköteles időszak 14 óra x 300,-Ft = 4 200,- Ft, és további 2 óra x 300 Ft =
600,-Ft várakozási díjból áll.
-A fizetendő összeg a pótdíj megállapítását követő 15 naptári napon túl történő befizetés
esetén 12 300,-Ft, amely magában foglal 300,-Ft várakozási díjat és 12 000,-Ft pótdíjat. A
pótdíj az egy órai várakozási díj negyvenszerese, azaz 12 000 Ft.
A közúti jármű használója fizetési kötelezettségének eleget tehet:
-postai úton (készpénz átutalási megbízás teljesítésével).
-ügyfélszolgálati irodában (Fonyód Vágóhíd u. 17.) készpénzes fizetéssel munkanapokon
08:00-15:00 óra között.
-banki átutalással (azonosító és a rendszám megadásával) a 11743095-20019529
számlaszámra.
(IBAN: HU09 1174 3095 2001 9529 0000 0000),(SWIFT: OTPVHUHB).
A közúti jármű használóját a nem megfelelő összeg befizetése vagy az előírt befizetési
határidő túllépése nem mentesíti a pótdíj-különbözet kifizetésétől.
Amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, fizetési meghagyásos eljárás útján
érvényesítjük igényünket, amely további költségekkel járhat.
VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére nem tud befolyást gyakorolni. Az
üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott
sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél
jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban. Az üzemeltető csak azokért a károkért
felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő dolgozói figyelmetlenségből vagy szándékosan
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okoztak. Minden felelősség az üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére
korlátozódik. A jelen szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a magyar jog az irányadó. Az üzemeltető illetve a vendég között a jelen
szabályzattal, vagy a parkolási szerződéssel összefüggő jogviták esetén kizárólag a Fonyódi
Járásbíróság az illetékes.
Fonyód,2022.05.12.

Kristóf Györgyné
ügyvezető igazgató

