
Tisztelt Címzettek,  
 

Az alábbi előterjesztést teszem, melyet kérek, hogy a következő PÜTB ülésen külön 

napirendi pontban tárgyaljunk.  
 

Hétvégi parkolási díj bevezetése a nem helyi lakosok számára.  
 

A parkolási díj bevezetését indokolja, hogy: 

 

- új bevételi forrás.  

Melyre különösen szükség van az önkormányzatott ért elvonások után, kiváltképp az 

elvont gépjármű adó miatt vagy a frissen eltörölt tömegkorlátozásról szóló rendelet 

miatt. 

 

- tömegközlekedés előtérbe helyezése. Rengeteg civil kezdeményezés van, melynek 

célja, hogy az autó helyett, tömegközlekedéssel jöjjenek az emberek a dunakanyarba, és 

véleményem szerint ebben az önkormányzatnak partnernek kell lennie. A dunakanyar 

fenttarthatóságát én is ebben látom. Az ingyenes parkolással viszont az önkormányzat 

pont ösztönzi az embereket a kocsi használatra. Eddigi megbeszélések alapján viszont 

úgy gondolom az önkormányzatnak, a polgármesternek és a testületnek is az a 

véleménye mint a civil szerveződéseknek ("DunakanyarGo","Vonattal a 

dunakanyarba", "Egymeder"), hogy a tömegközlekedés irányába kell terelni az 

embereket, viszont a rengeteg szót mostmár tetteknek kell követnie az önkormányzatnál. 

Az első lépés lehet az autót használók parkolásidíj fizetésére kötelezni. 

 

- a parkolóőrök figyelhetnek, hogy az autósok ne álljanak tilosba.  

A legnagyobb probléma és a legnagyobb feszültséget az szüli, hogy úgy parkolnak, 

hogy a járdán nem lehet elférni és nemegyszer még az úton is nehézkes kocsival 

elmenni.  
 

Javaslat kivitelezésre:  
 

Szombat, vasárnap egységesen egész napra 1000ft-os parkolási napidíj kiszabása a 

parkoló turisták számára.  
 

Az elmult hétvégéken napi 100-120 parkoló autót számoltam a lent nevezett utcákban. 

1000ft-os napi díjjal számolva ez 100-120 ezer forintos bevételt jelent.  

Parkoló jegy szedésére diákmunkásokat javaslok felvenni. Kezdetben 3 diákmunkást 

1000 forintos óra bérben, 2 fő 7:00-16:00ig és 1 fő 7:00-11:00-ig a kezdeti 

csúcsforgalom és várható akadályok miatt, késöbb ha beletanulnak 2 ember is elég 

lehet.  
 

Fizetőssé tenni a következő részeket: 

-A vasúti hídtól a szarvas parkolóig. 

-Arany János utca. 

-CBA parkoló. 45percig ingyenes a parkolás utánna fizetős. 

-Teljes újtelepi rész (Liget utca, Mátyás utca...)  



 

Ezekre a területekre táblák kihelyezése, jelzéssel, hogy a hídnál tudnak parkoló jegyet 

váltani. 

A híd után kitenni egy kis "standot" ahol 1 parkoló őr szedi a parkoló díjat attól aki 

áthajt a hídon. 

1 vagy 2 másik parkolóőr pedig jár a vasútmelletti parkoló és a szarvasszobor közti 

területen. Aki leparkol tőlük vehet jegyet vagy elsétál a hídnál lévő fix ponthoz.  

A helyi lakosok számára "Kismaros kártyák" készítése amit kitesznek a szélvédőre, 

így mentesülve a fizetés alól. A területen lakók több kártyát is kaphatnak azok számára 

akik látogatóba mennek hozzájuk.  
 

Kérem a bizottságot, hogy gondolja át és vitassuk meg a témát.  
 

Köszönettel, 

Stedra Bence 

 

 


