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 Szabadka Város alapszabályának 51. szakasz 1. bekezdés 10. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 
26/08 és 27/08-jav. száma) és a közparkolókról szóló rendelet 4. és 8. szakasza (Szabadka Község Hivatalos 
Lapjának 12/05 és 3/08 száma) alapján Szabadka város polgármestere meghozta az alábbi 

 
HATÁROZATOT 
a közparkolókról 

 
I 

  A jelen határozattal kijelöljük a fizető közparkolókat Szabadka Város területén, övezetek és a megengedett 
parkolási idő szerint osztályozva, valamint a mozgássérültek járművei részére fenntartott parkolóhelyeket, továbbá 
meghatározzuk ezen parkolók használatának módját és feltételit, megszabjuk a közparkolók engedmények 
használatának kritériumait, és definiáljuk azon feltételeket, melyek mellett bizonyos felhasználóknak jóváhagyható 
a közparkolók előzetes lefoglalása. 

II 
Szabadka Város területén négy zónát jelölünk ki: 

 
1. Z Ó N A (Piros zóna) 

 
1. Corvin Mátyás utca (a Vasa Stajić utcától a Korzóig) 
2. Korzó  
3. Branislav Nušić utca 
4. Vladimir Nazor utca 
5. Ivo Vojnović utca 
6. Dušan cár utca 
7. Vuk Karadžić utca (a Vasa Stajića utcától a Korzóig 
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8. Vasa Stajić utca (a Partizán utcától a Đuro Đaković utcáig) 
9.  a Radić fivérek utcája (az Albe Malagurski utcától a Makszim Gorkij utcáig) 
10. Rudić utca 
11. a Matko Vuković utca 
12. Strossmayer utca 
13. Ago Mamužić utca 
14. Albe Malagurski utca 
15. Lányi Ernő utca 
16. Dimitrije Tucović utca 
17. a Köztársaság tér 
18. a Szabadság tér 

 

2. Z Ó N A (Sárga zóna) 

1. Đuro Đaković utca  
2. Lazar Nešić tér 
3. Makszim Gorkij utca (a Đuro Đaković utcától a Strossmayer utcáig) 
4. Bosa Miličević utca 
5. Raichle Ferenc tér 
6. Vasa Stajić utca (a Đuro Đaković utcától a Bosa Milićević utcáig) 
7. Boško Vujić utca 
8. Jovan Zmaj utca 
9. Pančevo utca 
10. Vuk Karadžić utca (a Pančevo utcától a Vasa Stajić utcáig) 
11. Corvin Mátyás utca (a Jovan Zmaj utcától a Vasa Stajić utcáig) 
12. a Subota Vrlić, a Jovan Zmaj utcák és a Zsinagóga tér közötti terület 
13. Subota Vrlić utca 
14. Zsinagóga tér 
15. Partizán utca 
16. Jakab és Komor tér 
17. Žarko Zrenjanin utca (a Jakab és Komor tértől a József Attila utcáig) 
18. Petőfi Sándor utca 
19. a Fasizmus áldozatainak tere és a Szent Teréz tér 
20. Széchenyi István utca 
21. Iványi István utca 
22. József Attila utca (a Žarko Zrenjanin utcától a Nikola Kujundžić utcáig) 
23. Nikola  Kujundžić utca 
24. Zombori út (a Matko Vuković utcától a Zágráb utcáig) 
25. Harambašić utca (a Zombori úttól a Makszim Gorkij utcáig) 
26. Dinko Zlatarić utca 
27. Matija Gubec utca (a  Matko Vuković utcától a Makszim Gorkij utcáig) 
28. Petar  Drapšin utca 
29. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 
30. Bled utca 
31. Celovec utca (a Subota Vrlić utcától a Jovan Zmaj utcáig) 
32. Kossuth Lajos utca 
33. a Jovan Nenad cár tér és a Ferencesek tere – a Szabadegyetem előtti és mögötti parkoló 
34. Május elseje utca (a Makszim Gorkij utcától a Mirko Bogović utcáig). 

 
3.  Z Ó N A  (Zöld zóna) 

1. Zombori út (a Micsurin utcától a Franjo Kluz utcáig) 
2. Lóversenypálya utca 
3. Frano Supilo utca (a Zombori úttól a Lóversenypálya utcáig) 
4. Durmitor utca (a Franjo Kluz utcától a Velebit utcáig) 
5. Velebit utca (a Durmitor utcától a Đakovo utcáig) 
6. Franjo Kluz utca (a Zombori úttól a Sziváci útig) 
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4.  Z Ó N A  (Kék zóna) 
1. Šenoa utca 
2. Pavao Štoss utca 
3. Ivan Goran Kovačić utca 
4. Makszim Gorkij utca (a Radić fivérek utcájától a Lazar Nešić térig) 
5. Lazar Nešić tér (a Makszim Gorkij utcától a Puskin térig) és 
6. a Radić fivérek utcája (a Makszim Gorkij utcától az Ivan G. Kovačić utcáig). 

 

Az zónák területén parkolási díjat e határozat értelmében munkanapokon 07-től 20 óráig, szombaton pedig 
07-től 14 óráig kell fizetni, azzal, hogy az első zónában a parkolási idő 120 percre korlátozott, a második, harmadik 
és negyedik zónában pedig nincs időbeli korlátozás. 

Az első zónában a napi parkolójegyre nincs időbeli korlátozás. 
A harmadik zónában parkolási díjat minden nap 05-től 15 óráig kell fizetni. 
A Jakab és Komor téren lévő parkolóban – a Tejpiac körüli területen zárt parkoló működik belépő és kilépő 

rámpával. A Tejpiac körüli zárt parkoló üzemelési ideje minden nap 05-től 17 óráig tart és a parkolás időtartama 
nincs korlátozva. 

A zónákkal felölelt területeken található parkolók a megfelelő jelzőtábla mellett külön táblával is fel 
vannak szerelve, melyek az adott zónában érvényes parkolási rendre vonatkozó információkat tartalmazzák. 

Az adott zónában érvényes parkolási rendre vonatkozó információkat tartalmazó táblákról szóló 
határozatot, a közparkolókról szóló rendelettel és a jelen határozattal összhangban a Közigazgatási hivatal 
felügyeleti és ellenőrző titkársága hozza meg. 

III 
 A magánszemélyek (lakók, mozgássérültek), vállalkozók és jogi személyek (az üzlethelyiségek használói) 
az I. pontban foglalt 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 fogyatékkal élő személyeknek egy, matricával megjelölt járműre, 
- az üzlethelyiségek használóinak (vállalkozó, jogi személy) legfeljebb három, a tulajdonukban lévő járműre. 

A kedvezményes parkolójegy az első zónában időbeli korlátozás nélkül érvényes. 
 

IV 
 Az állami szervek, az önkormányzat szervei, a közszolgálatok, a diplomáciai és egyéb külföldi 
képviseletek, más jogi személyek és vállalkozók, valamint a fogyatékkal élők a közparkolókat a rezerváció 
jóváhagyása mellett és a Vállalat érvényes árjegyzékével összhangban használhatják 

A rezervált parkolóhelyek használata 07-től 15 óráig engedélyezhető, kivéve a fogyatékkal élő 
személyeket, valamint azokat a vállalkozókat ás jogi személyeket, kik tevékenységüket több műszakban végzik, 
mely esetben  a foglalás 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. 

Az engedély kérelemre adható ki, a székhely, telephely illetve lakóhely közvetlen közelében található 
parkolóhelyre, és egy naptári évre érvényes 

A fogyatékkal élő személyek számára fenntartott parkolóhelyeket azok a mozgássérültek használhatják, 
kiknek a járművezetéshez fontos végtagjuk sérült, a disztrófiában, paraplégiában, kvadriplégiában, szklerózis 
multiplexben és cerebrális paralízisben szenvedők, legalább 70%-os testi fogyatékkal, a legalább 90%-os 
látássérültek, az I-IV osztályú hadirokkantak és háborús polgári rokkantak és a dialízisre szoruló személyek, ha a 
járművet saját közlekedésükre használják. 

A jelen pont 1. bekezdésében leírt pakolóhelyeket külön meg kell jelölni. 
A rezervált parkolóhelyet használó személy járművét a Vállalat által kiadott matricával kell megjelölni. 
A jelen pont 5. bekezdésében foglalt személyek számára a Vállalat a járművek megjelölésére szolgáló 

matricát a fogyatékkal élő személynek vagy a vele egy háztartásban élő családtagnak adja ki, orvosi vagy egyéb 
okmányok alapján. 

V 
A jelen határozat a Szabadka Város Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba, és a 

jelen határozattal kijelölt közparkolók használatáért fizetendő parkolási díjak árának jóváhagyását követően kerül 
alkalmazásra. 

A jelen határozat hatályba lépésével a közparkolókról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
20/2009 és 25/2009 száma) hatályát veszti. 
 POLGÁRMESTER 
 Saša Vučinić s.k. 
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 A forrásszöveggel történt összevetés során megállapítást nyert, hogy a Bajmok Helyi Közösség közgyűlési 
választásaira összeállított összesített választási listában, amely Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2011. május 
25-én kelt 22. számában jelent meg, műszaki hiba csúszott, ezért a Szabadka Város szervei okiratainak 
közzétételéről szóló rendelet 8. szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 29/08 száma) 
alapján elvégezzük a következő  
 

K I I G A Z Í T Á S T 
 

 A Bajmok Helyi Közösség közgyűlési választásaira összeállított összesített választási lista I. pontjában a: 
4.), 5.), 6.), 7.), 8.), 9.), 10.), 11.), 12.), 13.), 14.), 15.), 16.), 17.) és 18.) számok helyett az: 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 
6.), 7.), 8.), 9.), 10.), 11.), 12.), 13.), 14.) és 15.) számokat kell beírni. 

 
        Kelt: 2011.05.31-én 
   Szabadka Város Hivatalos Lapjának fő és felelős szerkesztője 
        Sveller Árpád okl. jogász, s.k. 
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