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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a parkolási rendszer 1999. augusztus 2-i
bevezetése óta több ízben módosította a parkolóhelyek igénybevételéről szóló rendeletét,
melyben igyekezett az optimális parkolóhely igénybevétel kialakítására, valamint az ebből
származó reális bevételek elérésére. Vezérlőelvként mindvégig megmaradt, hogy a tapolcai
lakosok sokkal kedvezőbb feltételek mellett vehessék igénybe a parkolóhelyeket, mint akik
nem rendszeresen, hanem alkalmanként ide látogatva teszik ezt. Ennek eredményeképpen
alakult ki az övezetbe bevont lakcímmel rendelkezők részére az ún. ingyenes bérlet, ahol csak
a bérlet előállítás költségeit kell megfizetni, valamint az egyéb lakcímeken lakók részére az
ún. kedvezményes bérlet, amely kevesebb, mint havi 300,-Ft-ért egész évre biztosít parkolási
lehetőséget akár két gépkocsi számára is felváltva.
Igényként felvetődött, hogy a parkolást üzemeltető Tapolcai Városgazdálkodási Kft. készítsen
beszámolót a 2006. évi tevékenységéről, melyben próbáljon megoldásokat találni a rendszer
további fejlesztésére, illetve negatívumainak megszűntetésére.
A parkolási tevékenységek nettó árbevételénél megvizsgáltuk a 2005. és 2006. évi adatokat.
Hónaponként kigyűjtve az alábbiakat tapasztaltuk:
A parkolási tevékenység során a januári, a novemberi és a decemberi hónapban átlagosan
10%-os emelkedés, a többi hónapban pedig átlagosan 12,9%-os árbevétel csökkenés
mutatható ki. A 2006. évi árbevétel 6,44%-os csökkenést eredményezett a bázis évhez képest.
A fizetőparkolós utcákban felállított automaták forgalmi adataiból megállapítható, hogy a
legjobban igénybe vett parkolóhely a Nagyköz utcában, a legkevésbé igénybe vett
parkolóhely pedig az Arany János utcában található. 2006. évben az automatákból származó
bevételekből a Nagyköz utcai parkolóhely 24,15%-ot, míg az Arany János utcai 1,3%-t tett ki.
A parkolási tevékenység költségeinek és árbevételének kimutatásából megállapítható, hogy a
bevételek 74%-t az automaták forgalmából, 12%-t a bérletek eladásából és 14%-t pedig a
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pótdíjazásból nyeri a vállalkozás. Költségek viszonylatában az önkormányzat részére
fizetendő bérleti díj 46%, a bér,- és bérjellegű kiadások, valamint azok járulékai 32,6%, a
maradék 21,4%-ba pedig a parkolójegyek anyagi költségei, a karbantartási költségek, a
hóeltakarítási, adatlekérdezési díjat, bankköltségek stb. sorolhatók.
A 2006. évben fizetési felszólításokból az alábbi bevételek származtak:
- Ellenőrzési felszólításokból 1.797.749,-Ft (41,7%)
- EuroInfod-os (belügyminisztériumi rendszeren keresztül nyújtott adatok) felszólításokból
895.190,-Ft (20,8%)
- fizetési meghagyásokból 1.429.649,-Ft (33,2%)
- végrehajtásokból 183.896,-Ft (4,3%)
Összes bevétel: 4.306.484,-Ft.
Az ellenőri felszólításokon kívüli bevételek realizálásával kapcsolatban felmerülő költségek
az összbevétel 57%-t, azaz 1.430.000,-Ft-ot igényeltek.
Az előterjesztés mellékletét képezi Hegedűs József ügyvezető igazgató által készített
beszámoló.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
fizető parkolók üzemeltetéséről szóló tájékoztatót
elfogadja.

Tapolca, 2007. május 11.

Ács János sk.
polgármester
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