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Miskolc Megyei Jogú Város 
Közgyűlése

H     e     l     y     b     e     n     

Tisztelt Közgyűlés!

A fizető parkolási rendszerrel kapcsolatos eljárás rendjét és a használati díjakat 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 31/2004. (IX.29.) sz. rendelete 
szabályozza.

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. szeptember 23.-án megalkotta a fizető 
parkolási rendszerről szóló 31/2004. (IX. 29.) sz. rendeletét, melynek 2. –  3. sz. 
melléklete határozza meg a fizető parkolási területeket. A forgalmi helyzet változása, 
a gépjárműszám növekedése, illetve a forgalom szabályozás a rendelet többszöri 
módosítását tette szükségessé. Az elmúlt időszakban újabb területek bevonása vált 
szükségessé. A rendeletmódosításban szereplő területeken az ott élők kérésére, a 
terület képviselőjének javaslatára a Régió Park Miskolc Kft felmérést végzett, melyek 
alapján a terület bevonása indokolt. 

A rendelet 2. sz. melléklet KÉK terület 12. pontjában adminisztrációs hiba miatt 
Fábián u. szerepel Fábián kapu helyett, melynek korrigálása elengedhetetlen.

II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszonya

Az előterjesztés illeszkedik az önkormányzat stratégiájához, fejlesztési 
elképzeléseihez.

III. Előzmények

Az új területek bevonásának következtében az adott területeken javul a közlekedés 
biztonsága, illetve minősége.

IV. Várható szakmai hatások

Pontos meghatározásra kerülnek a parkolási területek.



V. Várható gazdasági hatások

A változtatásoknak a gazdasági kihatásait jelenleg nem lehet számszerűsíteni.

VI. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik a városfejlesztési tervekhez, elképzelésekhez.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Nem maradtak vitás kérdések.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Hangsúlyozandó, hogy a javaslat szerinti rendelet módosítás csökkenti az adott 
területen a zsúfoltságot, élhetőbbé teszi az adott városrészt. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatva, a mellékelt tervezet 
szerinti rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.

Miskolc 2007. szeptember 3.

Káli Sándor
polgármester

Ű



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

……./2007. (….) sz. rendelete
a fizető parkolási rendszerről szóló 39/2004.(XI.10.) sz., 8/2005.(III. 10.) sz., 

10/2005.(III. 10.) sz., és a 28/2005. (VII. 7.) sz., 59/2005. (XII.15.) sz., a 14/2006. 
(III.8.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 31/2004.(IX. 29.) számú 

rendelet módosításáról

1 §.

Az Ör. 2 sz. melléklete a következők szerint módosul, illetve egészül ki:

KÉK     ZÓNA:  

12. pontja az alábbiak szerint módosul:

Fábián u. 1-5. sz. előtti területek (Mátyás király – Feszty Árpád u. 
összekötő útszakasz) helyett

Fábián kapu. 1-5. sz. előtti területek (Mátyás király – Feszty Árpád u. 
összekötő útszakasz) 

ZÖLD     ZÓNA:  

82. pont:

„Melinda u. (Hadirokkantak u. – Vörösmarty u. közötti terület)”

83. pont:

„Borsvezér u. (Melinda u. – Soltész Nagy Kálmán u. közötti szakasza”

SÁRGA     ZÓNA:  

31. pont:

„Király u. 7-29 szám előtti parkoló terület”

32. pont:

„Bihari J. u. 1. – Király u. közötti parkoló terület”



33. pont:

„Vörösmarty u. 66-72 szám előtti parkoló terület”

34. pont:

„Vörösmarty u. 72. szám melletti zsákutca”

35. pont:

„Vörösmarty u. 74-78. szám közötti zsákutca”

36. pont:

„Vörösmarty u. 78-84. szám előtti parkoló terület ”

37. pont:

„Szent László u. 1-3. szám által határolt terület ”

2. §.

E rendelet a  kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. szeptember 3.

Dr. Mészáros Miklós       Káli Sándor
           jegyző        polgármester


