
 
1. számú melléklet 
 
Belső zóna: 
 
-Kossuth L utca – Ady Endre utca –Móricz Zsigmond utca –Mátyás király utca által határolt terület. A területbe a felsorolt utak 
mindkét oldala beletartozik 
-Kossuth L. utca – Deák Ferenc utca – Liliom utca – Bocskai utca által határolt terület. A területbe a felsorolt utak mindkét oldala 
beletartozik 
-Kossuth L. utca mindkét oldala a Nemzetőr utca és Deák Ferenc utca között valamint a Bocskai utca és Kistói utca között. 
 
Külső zóna:  
A belső zónában fel nem sorolt területek. 
 
 
Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározattaktól eltérő, a 42. § (10) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott, kedve-
zőbb parkolóhely-létesítési kötelezettségek: 
 
 
 FUNKCIÓ KÜLSŐ ZONA BELSŐ ZÓNA                                     
 (megnevezés)  ( %) ( % ) 
OTÉK mell. 2. pont (Kereskedelem: bruttó  50 25 
 szintterület  100 m2-ig )   
OTÉK mell. 3. pont (Szálláshely szolgáltatás) 50 25 
OTÉK mell. 4. pont (Vendéglátás)  50 25 
OTÉK mell. 5. pont (Oktatás) 50 25 
OTÉK mell. 10. pont (Igazgatás, szolgáltatás) 50 25 
OTÉK mell. 7. pont (Közösségi szórakoztatás)  50 25 
OTÉK mell. 8. pont (Művelődés) 50 25 
OTÉK mell. 9. pont 

(Sportlétesítmény, strand, uszoda)  50 25 
OTÉK mell. 11. pont (Betegellátás)  50 25 
OTÉK mell. 13. pont (Raktározás)                        ------ 25 
OTÉK mell. 15. pont (Irodaház)  ------  50 
OTÉK mell. 16. pont (Park)  50                                                             50                                                                   
 
 
 
 
2. számú melléklet 
 
Díjövezetek területi elhelyezkedése: 
 
a.) I. díjövezet 
Ady Endre utca – Deák Ferenc utca – Liliom utca – Bocskai utca – Dobó István utca – József Attila utca- Kossuth Lajos 
utca – Kistói út- Dózsa György utca – Mátyás király utca – Széchenyi utca által bezárt terület, valamint a Kossuth Lajos utca 
mindkét oldala az Ady Endre utca – Mátra utca között,  a Deák Ferenc utca páros oldala, a Kossuth Lajos uca – Liliom utca 
között, és az Ady Endre utca páratlan oldala a Kossuth Lajos utca – Széchenyi utca között.  
 
b.) II. díjövezet 
Vasútvonal – Ady Endre utca – Széchenyi utca – Mátyás király utca – Dózsa György utca – Kistói út által és a Bocskai utca 
– Liliom utca – József Attila utca – Dobó István utca által bezárt terület, valamint az Ady Endre utca páratlan oldala a Szé-
chenyi utca – vasútvonal között, a Kistói út páros oldala a Kossuth Lajos utca és a vasútvonal között, a Kossuth Lajos utca 
mindkét oldala a Kistói út – Katona József utca között, a József Attila utca páratlan oldala a Kossuth Lajos utca – Liliom utca 
között és a Liliom utca páros oldala a Deák Ferenc utca – József Attila utca között. 
 
c.) III. díjövezet 
Az I. és II. díjövezetben fel nem sorolt területek. 
 
4Gépjármű várakozóhelyek megváltási alapdíjai: 
 
 a.) I. díjövezet:  350.000.- Ft 
 b.) II. díjövezet:  250.000.- Ft 
 c.) III. díjövezet:  100.000.- Ft 

 

                                                 
4 Módosította a 26/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. november 25-től. 


