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113/2021. (V.26.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi 
határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a „A parkolás szabályairól és a parkolási díjak 

megállapításáról szóló 293/2014. Kth. számú határozat hatályon kívül helyezése, valamint 

új szabályozás elfogadása” tárgyában hozott 83/2016. Kt. határozat alkalmazását 
határozott időre, 2021. augusztus 31. napjáig felfüggeszti. 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete megszüntette a korábbi fizető parkolós 
várakozási rendszert és a 2014. november 27-én megtartott ülésén elfogadott 293/2014. Kth. 
számú határozatával és a város belterületének egy részén új várakozási rendet vezetett be. 
 
A korábban fizetős parkolási rendszert felváltó díjmentes, de két óra várakozási időben 
korlátozott rendszer alkalmazását az Országunkat 2020. márciusában elért világjárvány első 
hulláma alatt hozott védelmi intézkedések felfüggesztették, így ingyenessé téve az ország egész 
területén a parkolást. 
 
2020 őszén a járvány második hulláma elérte Európát és Magyarországot is. A kormány 
november 4-től visszaállította a rendkívüli jogrendet, újra kihirdette a veszélyhelyzetet, amit az 
Országgyűlés meghosszabbított. November 3-tól újra életbe lépett az ingyenes közterületi 
parkolás az egész országban. November 23-tól pedig a parkolóházak éjszakai használata is 
ingyenes lett. 
 
Az országos szintű ingyenes parkolás 2021. május 25. napjától megszűnik, azonban 
Kiskunhalas Városában, tekintettel a városközpontban zajló felújítási munkálatokra - így 
tekintettel különösen a buszállomás felújítására-, ezért Kiskunhalas Város Önkormányzata fenn 
kívánja tartani az Város egész területén a korlátozásoktól mentes várakozást 2021. augusztus 
31. napjáig. 
 
Ennek érdekében szükséges a Városban 2 órás parkolási rendszert megállapító Képviselő-
testületi határozat ideiglenes felfüggesztése határozott időre.  
2021. szeptember 01. napjától az alkalmazás alól felfüggesztett határozat ismételten 
végrehajtható és betartása ellenőrizhető. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 



Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 
szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 
 
 
Kiskunhalas, 2021. május 26. 
 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 


