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1. melléklet a 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelethez 

Szentendre Város közigazgatási területén kialakított díjköteles várakozási területek 

 

1. Az I. zónába tartozó díjköteles várakozási területek a 3.§ (2) bekezdésében meghatározott járművekre 

vonatkozóan: 

 1.1. a Paprikabíró utcánál található nagyparkoló 

1.2. a Rév utcából nyíló várakozási terület teljes területe (Teátrum parkoló) 

 

2.  A II. zónába tartozó díjköteles várakozási területek: 

2.1. a Bükkös-patak bal oldala a Dunakanyar körút és Kanonok utca között, 

2.2. a Bajcsy-Zsilinszky utca teljes hosszban,  

2.3. a Kanonok utca teljes hosszban, 

2.4. a Rákóczi Ferenc utca az Arany János utca és a Céh utca között,  

2.5. a Szent István utca teljes hosszban,  

2.6. a Martinovics utca a Pásztor köz és Áprily tér között,  

2.7. az Áprily tér teljes területe,  

2.8. a Dobozi utcában található kiépített várakozási terület,  

2.9.  a Rév utcából nyíló várakozási terület teljes területe (Teátrum parkoló), személygépkocsira 

vonatkozóan, 

2.10. a Kossuth Lajos utca a Bolgár utcától a Római sánc közig, 

2.11. a Bolgár utca teljes hosszában, 

2.12. a Római sánc köz teljes hosszában,  

2.13. a Bükkös part jobb oldala a Vuk Karadzsics tértől a Dunakanyar körútig, 

2.14. a Paprikabíró utcánál található nagyparkoló, személygépkocsira vonatkozóan, 

2.15. a Bolgár utca és Kertész utca közötti, Szentendre 919/1 hrsz.-ú parkoló paletta és 

2.16. a SZEI épülete mögötti felszíni parkoló 

2.17. Duna korzó Bükkös patak jobb oldalán található kijelölt várakozó helyek 

 

3. A III. zónába tartozó díjköteles várakozási területek: 

3.1.  a Duna korzó Bükkös patak és a Rév utca közötti szakasza, kivéve azokat a várakozóhelyeket, 

amelyekre kerthelyiség vagy vendéglátó terasz céljából az Önkormányzat közterület-használati 

engedélyt adott, vagy amelyeket konflis várakozóhelyeként jelölt ki és e célból hasznosított, 

3.2.  a Jókai utca teljes hosszában,  

3.3.  a Kert utca teljes hosszában,  

3.4.  a Péter Pál utca teljes hosszában, 

3.5.  a Lázár cár tér teljes területe, kivéve azokat a várakozóhelyeket, amelyekre kerthelyiség vagy 

vendéglátó terasz céljából az Önkormányzat közterület-használati engedélyt adott ki, 

3.6.  az Ady Endre utca a Dézsma utcától a Duna korzóig, 

3.7.  a Kossuth Lajos utca a Római sánc köz és a Vuk Karadzsics tér között, 

3.8.  a Vuk Karadzsics tér területe, 

3.9.  a Kucsera Ferenc utca teljes hosszban. 

 

 

4.  A IV. zónába tartozó díjköteles várakozási terület:  

4.1. A Vasúti villasoron található sorompóval biztosított várakozási terület 
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