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Parkoló automaták listája 

 

 

Parkoló automata száma 01 Galántai  út a Duna Palota épülete előtt 

Parkoló automata száma 02 Galántai út a Szociális Biztosító épülete előtt  

Parkoló automata száma 03 Fő utca a 326/23. számú adminisztartív épület előtt  

Parkoló automata száma 06  pilanatnyilag a Fő utca 26/5. számú többfunkciós épület előtt van 

elhelyezve, szükséges áthelyezni a Vajanský útcai közterületre  

Parkoló automata száma 07 Duna utca a 46. számú lakótömb mellett 

Parkoló automata száma 08 Nemesszeg utca a 6575/25. számú lakótömb előtt 

Parkoló automata száma 10  Duna utca a 369/4. számú lakótömb előtt 

Parkoló automata száma 11 Komenský utca a trafó mellett 

Parkoló automata száma 33 Vámbéry Ármin tér 55 számú lakótömb mellett 

Parkoló automata száma 13 Vámbéry Ármin tér Kék Duna Áruház előtt  

Parkoló automata száma 23 Duna utca a 370/5. számú lakótömb előtt 

Parkoló automata száma 32  Kukučín utca az 1191/16. számú épület mellett 

Parkoló automata száma 16 Komenský utca az 1214.számú lakótömb előtt 

Parkoló automata száma 17 Kukučín utca az.1213. számú lakótömb előtt 

Parkoló automata száma 18 Kukučín utca az.1211. számú lakótömb előtt  

Parkoló automata száma 19 Komenský utca a 484. számú ház előtt  

Parkoló automata száma 20 Erzsébet tér az 1203. számú adminisztratív épület előtt 

Parkoló automata száma 21 Štúr utca az 1088/3. számú ház előtt 

Parkoló automata száma 22 Štúr utca az óvoda épülete előtt 

Parkoló automata száma 14 Kondé Püspök utca a 374. számú lakótömb előtt 

Parkoló automata száma 24 Kondé Püspök utca az 5138. számú lakótömb mellett 

Parkoló automata száma 25 Bacsák utca a 264/18. számú adminisztratív épület mellett 

Parkoló automata száma 26 Bacsák utca a 252/8. számú épület előtt 

Parkoló automata száma 27 Rózsa utca a Szlovák Posta épülete mellett 

Parkoló automata száma 28 Szent István tér a Járási Ügyészség épülete előtt 

Parkoló automata száma 29 Szent István tér a 854. számú ház előtt 

Parkoló automata száma 30 Sport utca az 1532/2. számú ház előtt 

Parkoló automata száma 31 Városháza tér a 373. számú lakótömb előt 

Parkoló automata száma 15 Városi Művelődési Központ épülete mögött 

Parkoló automata száma 12 Nemesszeg utca a 133. számú lakótöm előtt 

Parkoló automata száma 34 Sládkovič utca a trafó mellett  


