
Szabadka község alapszabályának 50. szakasz 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 19/2002, 59/2004, 61/2004 és 12/2005 száma) és a közparkolókról szóló határozat 4. és 8. szakasza 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 12/2005 száma) alapján meghozom az alábbi  
 

VÉGZÉST 
A KÖZPARKOLÓKRÓL 

 
I 

 Jelen végzéssel kijelöljük a fizető közparkolókat Szabadka község területén, övezetek és a parkolás 
megengedett időtartama szerint kategorizálva, valamint a mozgássérültek járművei számára fenntartott 
parkolóhelyeket, továbbá megszabjuk e parkolók használatának módját és feltételeit: 

- kritériumok meghatározása a közparkolók kedvezményes haszálatához, és 
- azon feltételek definiálása, melyek mellett meghatározott igénylőknek jóváhagyható a 

közparkolók rezerválása. 
 

II 
 Szabadka község területén három övezetet jelölünk ki: 
 

1.  Ö V E Z E T   (Piros övezet) 
1. Engels u. (a Vasa Stajić u-tól a B. Kidrič u.-ig) 
2. Korzó – Boris Kidrič u. 
3. Branislav Nušić u. 
4. Vladimir Nazor u. 
5. Vojnović u. 
6. Dušan cár u. 
7. Vuk Karadžić u. (a Vasa Stajić u.-tól a B Kidrič u.-ig) 
8. Vasa Stajić u. (a Partizán u.-tól a Đuro Đaković u.-ig) 
9. Albe Malagurski u. 
10. Radić fivérek utcája (az Albe Malagurski u.-tól a Makszim Gorkij u.-ig) 
11. Jovan Nenad cár tér 
12. Ferencesek tere 
13. Szabadság tér 
14. Ago Mamužić u. 
15. Strossmayer u. 
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16. Dimitrije Tucović u. 
17. Köztársaság tér 
18. Október 10-e u. 
19. Matko Vuković u.  

 
2.  Ö V E Z E T  ( sárga övezet) 

1. Đuro Đaković u.  
2. Lazar Nešić tér 
3. Makszim Gorkij u. (a Đuro Đaković u.-tól a Strossmayer u.-ig) 
4. Boso Miličević u. 
5. Lenin park 
6. Vasa Stajić u. (a Đ. Đaković u.-tól a Boso Miličević u.-ig) 
7. Boško Vujić u. 
8. Jovan Zmaj u. 
9. Pancsova u. 
10. Vuk Karadžić u. (a Pancsova u.-tól a Vasa Stajić u.-ig) 
11. Engels u. (a Jovan Zmaj u.-tól a Vasa Stajić u.-ig) 
12. Jovan Zmaj u. 
13. Subota Vrlić u. 
14. Zsinagóga tér 
15. Partizán u. 
16. Októberi forradalom tér 
17. Žarko Zrenjanin u. (az Októberi forradalom tértől a József Attila u.-ig) 
18. Petőfi Sándor u. 
19. Fasizmus áldozatainak tere 
20. Széchenyi István u. 
21. Iványi István u. 
22. József Attila u. (a Žarko Zrenjanin u.-tól a Nikola Kujundžić u.-ig) 
23. Nikola Kujundžić u. 
24. Zombori út (a Matko Vuković u.-tól a Zágráb u.-ig) 
25. Harambašić u. (a Zombori úttól a Makszim Gorkij u.-ig) 
26. Dinko Zlatarić u. 
27. Matija Gubec u. (a M. Vuković u.-tól a M. Gorkij u.-ig) 
28. Petar Drapšin u. 
29. Bajcsi Zsilinszky Endre u. 
30. Brod u. – Bled u. 
31. Celovec u.(a Subota Vrlić u.-tól a Jovan Zmaj u.-ig) 
32. Kossuth Lajos u. 
 

3.  Ö V E Z E T  (Zöld övezet) 
1. Zombori út (a Micsurin u-tól a Franjo Kluz u.-ig) 
2. Lóversenypálya u. 
3. Fran Supilo u. (a Zombori úttól a Lóversenypálya u.-ig) 
4. Durmitor u. (a Franjo Kluz u.-tól a V. Đanić u.-ig) 
5. Vladimir Đanić u. (a Durmitor u.-tól a Đakovo u.-ig) 
6. Franjo Kluz u. (a Zombori úttól  Sziváci útig) 

 
Az övezetek területén parkolási díjat e végzés értelmében munkanapokon 07-től 20 óráig, szombaton 

pedig 07-től 14 óráig kell fizetni, szal, hogy az első övezetben a parkolási idő 120 percre korlátozott, a 
második és harmadik övezetben pedig nincs időbeli korlátozás. 

A harmadik övezetben parkolási díjat munkanapokon 05-től 15 óráig kell fizetni. 
A Tejpiac körüli területen, valamint a Szabadegyetem épülete előtti és mögötti téren zárt parkoló 

működik belépő és kilépő sorompóval. Az Októberi forradalom téren működő zárt parkoló munkaideje 
minden nap 0-tól 24 óráig tart  míg a Jovan Nenad cár téren lévő zárt parkolóban munkanapokon 07-től 20 
óráig, szombaton pedig 07-től 14 óráig kell parkolási díjat fizetni azzal, hogy időbeli korlátozás nincs. 

Az övezetek területén lévő pakolók a megfelelő közlekedési jelzés mellett egy további táblával is el 
vannak látva, mely tartalmazza az adott övezetben érvényes parkolási rendről szóló információkat. 
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A meghatározott övezetben érvényes parkolási rendről szóló értesítéseket tartalmazó táblákról szóló 
végzést, a közparkolókról szóló határozattal és a jelen végzéssel összhengaban a Községi Közigazgatás  
felügyeleti és ellenőrző szolgálata hozza meg. 
 

III 
 A magánszemélyek (lakók, rokkantak), vállalkozók sé jogi személyek (üzltehelyiségek használói) az 
I pontban leírt közparkolókat kedvezményes parkolójegyekkel is használhatják. A kedvezményes 
parkolójegyet a Parking KKV, Szabadka, (a továbbiakban: Vállalat) állítja ki, az alábbiaknak megfelelően: 

- a lakóknak egy, a tulajdonukban lévő járműre, 
- a mozgássérülteknek egy, matricával megjelölt járműre, 
- az üzlethelyiségek használóinak (vállalkozó, jogi személy) az első övezetben legfeljebb 

három, a tulajdonában lévő járműre. 
A kedvezményes parkolójegy az első övezetben időbeli korlátozás nélkül érvényes. 

 
IV 

 Az állami szervek, az önkormányzat szervei, a közszolgálatok, a diplomáciai és egyéb külföldi 
képviseletek, más jogis zemélyek és vállalkozók, valamint a mozgáskorlátozott személyek a közparkolókat a 
a rezerváció jóváhagyása mellett és a Vállalat érvényes árjegyzékével összhangban használhatják. 

A rezervált parkolóhelyek használata 07-től 15 óráig engedélyezhető, kivéve a mozgáskorlátozott 
személyeket, valamint azokat a vállalkozókat ás jogi személyeket, kik tevékenységüket több műszakban 
végzik, mely esetben  a rezerváció egész napra (napi 24 órára) jóváhagyjható. 

A közparkolók rezervációs engedélyét a Vállalat állítja ki. A jogi személyeknek és vállalkozóknak a 
rezervációs engedély legfeljebb három, a tulajdonukban lévő járműre, míg a mozgáskorlátozott 
személyeknek egy járműre álíltható ki. 

A 60% vagy annál nagyobb mértékű testi fogyatékkal élő személyek abban az esetben jogosultak a 
közparkolót rezervációs engedéllyel használni, ha a jármű személyes közlekedésükre szolgál. 

A jóváhagyást kérelem alapján adható ki, a székhely illetve kirendeltség, vagy lakhely közvetlen 
közelében, és egy naptári évre érvényes. 

A jelen pont 1. bekezdésében szereplő parkolók külön jelzéssel vannak ellátva. 
A rezervált parkolóhely használójának járművét a Vállalar által kiadott matricával kell megjelölni. 

 
V 

 Jelen végzés Szabadka Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
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