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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. szeptember 26-i 

247-es számú határozat 

 

 

a fizetéses parkolók kihasználtságát és karbantartását végző közszolgálat szervezési és 

működési szabályzatának módosítására és kiegészítésére, amelyet a városi tanács 2017. július 

27-i 231-es határozatával hagytak jóvá, és a közparkolók haszonbérbe adásának szerződésbeli 

jóváhagyására Marosvásárhely Megyei Jogú Város – a közterület-felügyelő szakszolgálaton 

keresztül – és az Ingatlan- és Piacigazgatóság között 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

  

Figyelembe véve a 52863/6110/23.08.2019 számú Jóváhagyási referátumot, valamint a 

szakbizottság által és a helyi tanács ülésén megfogalmazott kiegészítéseket a fizetéses parkolók 

kihasználtságát és karbantartását végző közszolgálat szervezési és működési szabályzatának 

módosítására és kiegészítésére vonatkozóan, amelyet a városi tanács 2017. július 27-i 231-es 

határozatával hagytak jóvá, és a közparkolók haszonbérbe adásának szerződésbeli jóváhagyására 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város – a közterület-felügyelő szakszolgálaton keresztül – és az 

Ingatlan- és Piacigazgatóság között, 

A 2019. március 28-i 93-as számú helyi tanácsi határozat alapján, amely a marosvásárhelyi 

parkolóhelyek közvetlen ügykezelésére vonatkozik az Ingatlan- és piackezelő KFT. (Administrator 

Imobile şi Pieţe S.R.L) által,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) és (2) bekezdése d) betűje, a 139. cikkelye (1) és (3) bekezdése g) betűje, a 196. 

cikkelye (1) bekezdése a) betűje, a 297. cikkelye (1) bekezdése b) betűje, a 300. cikkelye és a 322. 

cikkelye előírásai alapján.  

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a fizetéses parkolók kihasználtságát és karbantartását végző 

közszolgálat szervezési és működési szabályzatának módosítását és kiegészítését, amelyet a 

városi tanács 2017. július 27-i 231-es határozatával hagytak jóvá, az alábbiak szerint:  

 

1. A 17. cikkely i) pontja módosul, tartalma a következő lesz: 

 

„i) bérlet a lakosok (házigazdák) számára – egyéves bérlet, amelyet azon természetes személyek 

számára nyújtanak, akik nem rendelkeznek belső udvarral a házukban, illetve a 0-s övezeten kívül 

állomásozna. A lakosok számára kibocsátott bérletek igénylése esetén, az igénylőnek be kell 

mutatnia a gépjármű tulajdonjogát igazoló iratot, valamint a személyi kártyát vagy a lakcímet 

igazoló iratot.  A bérlet feljogosítja a tulajdonost az illető parkolóban való állomásozásra és a 

szomszédos utcákban, maximum 30 méter távolságig a következő utcák kereszteződésétől. Tilos a 



parkolás lakos típusú bérlettel a Rózsák terén és a Győzelem téren, az illető személyek a szomszédos 

utcákra vonatkozóan részesülhetnek hasonló bérletekben.” 

 

2. A 17. cikkely s) pontja módosul, tartalma a következő lesz: 

 

„s) banki társaságok és szállodaegységek számára fenntartott parkolók – kevesebb, mint 30 méterre 

a banki társaságoktól és szállodaegységektől - amelyeket fizetés ellenében utalhatnak ki 

használatra, egy igénylés benyújtása folytán a fizetéses parkolókat kezelő gazdálkodó egység felé, 

egy közös megegyezéssel elfogadott program szerint, egy szerződés megkötésével, maximálisan 1 

parkolóhelyre vonatkozóan.” A parkolási szolgáltatások ellenértéke 7000 lej/év.  

 

3. 18. cikkely módosul, tartalma a következő lesz: 

„18. cikkely. A fizetéses közparkolókat azon gazdálkodó egység működteti, amely a fizetéses 

közparkolókat kezeli, a Marosvásárhely megyei jogú várossal kötött koncessziós szerződés alapján, 

a Közterület-kezelő Közszolgálat Igazgatósága által.” 

 

4. A 19. cikkelyt bekezdésekkel számozzák meg. A 2) bekezdést módosítják, tartalma pedig a 

következő lesz: 

 

„(2) A fizetéses parkolók esetén, a gazdálkodó egység által ellenőrzésre is felhatalmazott személy – 

együttműködve Helyi Rendőrség Igazgatóságával, szabálysértési bírságokat ró ki azon 

felhasználókra, akik a jelen Szabályzat előírásait nem tartják tiszteletben.”   

 

5. A fizetéses közparkolókat működtető gazdálkodó egység alkalmazottainak munkaprogramja 

rugalmas lesz, összhangban a fizetéses parkolókéval, a következőképpen: 8.00 – 18.00 óra között.  

 

6. A 67. cikkelyt bekezdésekkel számozzák meg. A 2) bekezdést módosítják, tartalma pedig a 

következő lesz: 

 

„(2) A közintézményekhez tartozó gépjárművek részére egy Különleges Parkolási Jogosítványt 

bocsátanak ki 1 évre való érvényességgel, a kibocsátás dátumától kezdődően, ebben feltüntetik a 

gépkocsi rendszámát. Ez 5 parkolóhelyre érvényes az 1-es és 2-es övezetekben. A Különleges 

Parkolási Jogosítvány kibocsátását a közparkolókat kezelő gazdálkodó egység bocsátja ki bármely 

intézmény írásban benyújtott kérése alapján.” A Különleges Parkolási Jogosítvánnyal részesülő 

intézmények a következők: Közúti Rendőrség, Korrupcióellenes Igazgatóság, Imigrációs 

Szolgálati Iroda.  

 

7. 70. cikkely (2) bekezdés: A következő hivatalos ünnepeken (az újraközölt, 2003. jan. 24-i, 53-as 

számú törvény alapján), nincs díjbeszedés a közparkolókban:   

* Január 1. és 2., Január 24., Húsvét első és második napja mindkét felekezet részére, Május 1., 

Június 1.,Pünkösd első és második napja mindkét felekezet részére , Augusztus 15.,November 

30., December 1., Karácsony első és második napja, tiszteletben tartva a 2019. júl. 24-i, 153-as 

törvény előírásait.      

 

8. Módosul a 75. cikkely, tartalma a következő lesz:  

75. cikkely. Marosvásárhely municípiumban, az igénylés mértékének megfelelően 3 övezetre 

osztják a fizetéses parkolókat, amelyek a kiegészítő pannó alapszíne alapján különböztethetők 

meg:  

 

A. 0 övezet (központi/ ultra-központi), rövidítve (Zona 0) – piros színű (díjszabás 30 perc után). 

0 ÖVEZET 



Sz. Utcanév Helyek össz száma 

1 Rózsák tere 90 

2 Győzelem tér 55 

3 Petőfi tér 4 

4 Vásár  45 

5 Forradalom(Lovasság– Posta 13 

6 Lovasság (Forradalom – Brăila) 27 

7 Bartók Béla (Rózsák tere – Színház tér) 18 

8 Horea (Rózsák tere – Nyomda ) 16 

9 Tusnád (Rózsák tere – Iuliu Maniu) 18 

10 Bolyai Farkas (Rózsák tere – Márton Áron) 62 

11 Brăila 41 

12 George Enescu 53 

13 Polgármesteri Hivatal 52 

14 Ifjúság 44 

  0 – övezet ÖSSZESEN 538 

 

B. I. övezet (fél-központi), rövidítve Zona I – sárga színű (díjszabás 30 perc után). 

1-es ÖVEZET 

Sz. Utcanév Helyek össz száma 

15 Arany Janos 72 

16 Arinilor 5 

17 Művész 15 

18 Aurel Filimon 50 

19 
Aurel Filimon–belső parkoló (BRD–Nemzeti 

Színház) 
69 

20 Avram Iancu 95 

21 Fürdő 12 

22 Bartók Béla (Színház tér - Aurel Filimon) 89 

23 1918. December 1. sugárút 107 

24 Vár sétány 199 

25 Bőség  63 

26 Bolyai Farkas (Márton Áron - Stefan cel Mare) 99 

27 Borsos Tamás 68 

28 Lovasság (Brăila - Sinaia) 94 

29 Lovasság – belső parkoló (Continental szálloda) 35 

30 Cloşca 17 

31 Kozma Béla 11 

32 Krizantém 15 

33 Petre Popescu Hős Hadnagy 18 

34 Kút 16 

35 Liszt Ferenc 39 

36 Gheorghe Avramescu Tábornok 34 

37 Traian Moşoiu Tábornok 25 

38 Gheorghe Şincai 26 

39 Kertész 11 



40 Horea (Nyomda bejárat - Cuza Voda) 38 

41 Ion Creanga 12 

42 Iuliu Maniu 42 

43 Forrás 12 

44 Törvényszék 59 

45 Köteles Samuel 82 

46 Szabadság (Cuza Voda – vasúti átjáró) 22 

47 Líceum 26 

48 Mărăşti 28 

49 Márton Áron 92 

50 Mihai Eminescu (Brăila - Forradalom) 29 

51 Mihail Kogălniceanu 44 

52 Malom 38 

53 Nicolae Iorga 100 

54 Padeş 11 

55 BCR belső parkoló - Pénzügy 58 

56 Park Szálló - belső parkoló  19 

57 Luxor - aluljáró 53 

58 Petrilla 28 

59 Hatsereg tér 194 

60 Bernády György tér 28 

61 Iuliu Hossu Kardinális tér 19 

62 Memorandum tér 40 

63 Egyesülés tér 22 

64 Plevna 24 

65 Nyomda 23 

66 Posta 12 

67 Predeal 33 

68 Retyezát 54 

69 Forradalom (Posta – Palás köz) 38 

70 Radnai 96 

71 Rozsa 29 

72 Vető 9 

73 Sportolók 22 

74 Görbe 35 

75 Ştefan Cel Mare 38 

76 Tusnád (Cuza Voda - Iuliu Maniu) 21 

77 Tudor Vladimirescu (Szabadság - Kertész) 177 

78 Zafír 14 

  ÖSSZESEN 3005 

 

C. II. övezet  - kék színű (díjszabás 30 perc után) 

2-es ÖVEZET 

Sz. Utcanév Helyek össz száma 

79 Kornisa sétány 70 

80 Beszterce 21 



81 Kollégium 9 

82 Cosmin  53 

83 Liliom 35 

84 Ialomiţa 23 

85 Szabadság(vasúti átjáró - N. Bălcescu) 72 

86 Madách Imre 25 

87 Mihai Eminescu (Brăila - Sinaia) 49 

88 Mihai Viteazul 74 

89 Nicolae Grigorescu 49 

90 Árvácska 13 

91 Mărăşeşti tér 46 

92 Mátyás Király tér 11 

93 Oneşti tér 14 

94 Köztársaság tér 128 

95 Csillag 55 

96 Tudor Vladimirescu (Kertész - Budai Nagy Antal) 77 

97 Tamás Ernő 59 

98 Victor Babeş 22 

  Ö S S Z E S E N 905 

 

 

9. 76. cikkely. Az A, B, és C pontok módosulnak, és alábbi tartalmat kapják: 

 

A). A 0 zónára vonatkozó parkolási óradíjak a következők:  

Időtartam Ár (lej) 

30 perc 3 

1 óra 5 

 

B). Az 1-es övezetre vonatkozó parkolási óradíjak a következők: 

 

Időtartam Ár (lej) 

30 perc 2 

1 óra 3 

egy nap 10 

 

C). A 2-es övezetre vonatkozó parkolási óradíjak a következők: 

 

Időtartam Ár (lej) 

30 perc 1 

1 óra 1,5 

egy nap 5 

 

 

10. A 88-as cikkely módosul, és az alábbi tartalmat kapja:  
„88. cikkely. 

(1) Parkolóhely lefoglalása érdekében, parkolási övezettől függetlenül, a banki egységek igénylést 

kell benyújtsanak az Ingatlan és Piacigazgatóság Kft-hez; 

(2) Minden egyes igénylő helyzetére vonatkoztatva, a közparkolókat ügykezelő entitás jóváhagy 

egy parkolóhelyet, órás intervallumra lefoglalva, amelyet közös megegyezéssel határoznak meg; 



(3) Ilyen feltételek között, egy parkolóhely foglalási díja 5700 lej/év vagy 7000 lej, évente pedig 

megváltoztatható a jelen szabályzat feltételei között; 

(4) A lefoglalt helyek körülhatárolását a parkolókat ügykezelő Entitás képviselői végzik, míg az 

ezekre a helyekre vonatkozó jelzések, saját jelzőtáblák biztosítását a szerződő felhasználó végzi; 

(5)A parkolók ügykezelője és az ilyen típusú foglalás felhasználói között írásos szerződés köttetik 

meg.  

(6) Parkolóhely biztosítása a bank előtt a fogyatékkal élő személyek részére. 

(7) A fentiekkel ellentétes bármely előírást hatályon kívül helyeznek. ” 

 

11. A 91-es cikkely C) betűje módosul, és az alábbi tartalmat kapja:   

„C) Abban a esetben, ha a parkolási díjat nem fizetik ki a ténymegállapító jegyzék gépkocsi 

szélvédőjére való kihelyezésének időpontjáig,  akkor az 1-es és 2-es övezetben 25 lej értékű napi 

díjat kell fizetni.  Ezt a 25 lejes díjat a 0 övezetben is be kell fizetni, abban az esetben, ha a 

parkolási idő meghaladja a két órás szakaszokat.” 

 

12. A 96-os cikkely bevezető szekciója módosul, és az alábbi tartalmat kapja:  

„A jelen Szabályzat szerint, a kedvezményt (50 %-os kedvezmény az évi bérletet illetően, ennek 

kibocsátási időpontjától számítva) az Ingatlan – és Piacigazgatóság Kft által kibocsátott típuskérés 

alapján nyújtják. Bármilyen ellentétes előírást hatályon kívül helyeznek. Ezen kedvezményekben a 

következő kategóriák részesülnek).” 

13. 96-os cikkely, a következő bekezdéseket hatálytalanítsák: (1), (2), (3), (4), (7), (9), (10) és 

(11). 

 

14. 102. cikkely. Azon személyeknek, akik ingyenes illetve kedvezményes bérletet szeretnének, 

a fogyatékkal élő személyeken vagy ezek törvényes képviselőin kívül, nem lehet 

Marosvásárhely Municípium költségvetésével szembeni adósságuk, amely tényt az adófizetők 

az Adó- és illetékmegállapító Osztály kibocsátotta, és a kérés benyújtásának időpontjában 

érvényes fiskális bizonylattal igazolnak.  

 

15. A 103-as cikkelyt hatályon kívül helyezik.  
 

16.  A 125. cikkely módosul és alábbi tartalmat kapja: 

„125. cikkely. A parkolóban töltött idő ellenértékének kifizetési műveletét a fizetéses közparkoló 

használatát követően is el lehet végezni, az illető napon, egészen 23 óra 59 percig, kifizetve a 25 

lejes díjat, kizárólag online, a megállapító bizonylatban felsoroltaknak megfelelően. Az említett 

terminus lejárta után, úgy ítélik meg, hogy a parkolás bármely fizetési módozat beszerzése nélkül 

történt meg, ebből kifolyólag a felhasználónak egy emelt díjat számolnak fel (50 lej). A megemelt 

díj ki nem fizetése kihágásnak számít, ennek megfelelően a szabálysértő 200-tól 500 lejig terjedő 

bírság kifizetésére köteles. A szabálysértési jegyzőkönyvet a Helyi Rendőrség Igazgatósága állítja 

össze, a ténymegállapító ügynök által összeállított ténymegállapítási jegyzék alapján.” 

 

II. cikkely. Jóváhagyják a közparkolók Koncessziós szerződését, egy 1 éves időszakra, 

Marosvásárhely Municípium – a Közterület-kezelő Igazgatóságon keresztül – és az Ingatlan- és 

Piacigazgatóság KFT között, a jelen határozat 1-es függelékének megfelelően.  

 

III. cikkely. Jóváhagyják a 2017-es évi 68-as és a 2017-es évi 156-os számú helyi tanácsi 

határozatok alapján megállapított járandóságot, évi 1074000 lej összegben, amelyhez hozzáadódik a 

Parkolási Osztály által lebonyolított üzleti forgalom 10%-a.  A járandóságot valamint a 10 %-ot 

negyedévenként kell fizetni, egyenlő részletekben, a hónap 10-ig, az előző negyedévre 

vonatkozóan. A járandóság illetve a 10%-os rész nem időben történő kifizetésére vonatkozó 

bírságok kiegyenlítése az érvényben lévő legiszlációnak megfelelően történik.  

 



IV. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Koncessziós, bérbeadási és eladási iroda és az Ingatlan- és 

piackezelő Kft-t (Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L) révén, 2020. január elsejétől.  

 

V. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  

 

 

 

Üléselnök 

Bakos Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője  

 

 


