Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyőlésének
13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a
parkolási díjakról szóló
5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a közúti közlekedésrıl szóló
1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5)
bekezdés 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének kikérésével - a következıket rendeli el:

1. §
A közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II. 11.)
önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(12) A KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, alább
körülhatárolt területeken legfeljebb 2 óra idıtartamig lehet várakozni munkanapokon 7.30 –
17.30 óra között:
1. Ybl M. u.;
2. Babits M. u.;
3. Flórián u. – Mérey u. sarka (tömbbelsı);
4. Szent László utca (körforgalomtól a Dózsa György u-i keresztezıdésig);
5. Táncsics utca (Táncsics közig terjedıen);
6. Kossuth Lajos utca (Szent László utca – Kossuth Lajos utca 68. között);
7. Rákóczi u. (Mátyás k. utcától a Szluha Gy. utcáig terjedı szakasz);
8. Mátyás király utca a Zrínyi utcai keresztezıdésig;
9. Petıfi – Csaba - Árpád utca (Szluha György utcáig);
10. Zrínyi utca (Mátyás király utca – Tinódi utca között);
11. Mészáros Lázár (Zrínyi utca – Wosinsky ltp-ig);
*

A rendeletet a közgyőlés a 2015. április 29-i ülésén fogadta el.

12. Kinizsi utca;
13. Mikes utca;
14. A Wesselényi utcának a fizetı övezetet követı szakasza;
15. Jókai utca (Tőzoltóság-kis Posta közti parkolók);
16. Vasvári Pál utca (Wesselényi utcától a Dienes Valéria utcáig);
17. Dienes Valéria utca (Vasvári Pál utca - Csengey Dénes utca között);
18. Wesselényi utca 3-13.;
19. Alkotmány utca – Béri B. Á. ltp. körüli parkolók;
20. Béri Balogh Ádám u. 23-37. elıtti parkolók;
21. Rákóczi u. 84-92. elıtti parkolók;
22. Szent-Györgyi Albert u. 2-6. számú épületek elıtti parkoló terület;
23. Hunyadi u. 4. számú épülettıl nyugatra található parkoló terület;
24. Kiskadarka u. – Hermann O. u. 2. sz. épület elıtti parkoló terület;
25. Szent-Györgyi Albert utca (Holub utca – Vasvári Pál utca között);
26. Kadarka ltp.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követı 10. napon lép hatályba.

Ács Rezsı
polgármester

dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2015. április 30.
dr. Göttlinger István
aljegyzı
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