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Tárgy:
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szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló
58/2004. (XII. 20.) Kt. rendeletének módosítása
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Ács János polgármester

Előkészítette:
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Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
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Meghívottak:

Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Hegedűs József ügyvezető
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Tisztelt Képviselő-testület!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a parkolás szabályozásáról és a várakozás
igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII. 20.) Kt. rendeletének egységes
jogharmonizált változatát 2004. decemberében fogadta el a Tisztelt Képviselő-testület.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A fent megjelölt rendelet legutóbb a 2007. május 18-i Képviselő-testületi ülésen került
módosításra. A módosítások között szerepelt a Kertvárosi utcák (Semmelweis, Bartók Béla,
Darányi Ignác, Glázer Sándor és Úttörő utca) II. (zöld) díjtételű területbe sorolásának
elfogadása, az ott élők viszont nem igényelhetik a 7. § szerinti II. (zöld) díjtételű övezetben
díjmentes parkolásra jogosító bérletet hiszen a parkolás saját területükön megoldható. A
rendelet 7. §-a a parkolásba bevont területek övezeti felosztását, a 12. § pedig a
díjmentességre vonatkozó szabályozást tartalmazta. Az akkori módosítás alkalmával a
Képviselő-testület megfogalmazta azon igényét, hogy a parkolásba bevont területek és az ott
élő polgárok parkolóhely igénybevétele a gazdaságos és hatékony használat mentén
valósuljon meg.
A döntés alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. módosítási javaslatát nyújtotta be a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felé. (A javaslat az előterjesztés 1. számú
mellélete.)
A javaslat az alábbi pontokra terjed ki:
1.) A fizető parkolók bővítése miatt indokolttá válik a díjmentes bérletek felhasználási
területének szűkítése, valamint a díjmentes bérletek különböző színnel történő
jelölése.
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2.) A javaslatban szerepel a parkolóbérletek díjának emelés 2008. január 1-től.
3.) Parkoló övezetekbe bevonni a Hősök tere 8. előtti volt autóbuszöböl (Hal, Vad és
Baromfibolt előtt) valamint a Hősök terén a volt taxiállomás területét.
4.) A díjmentes használatra jogosító bérletet lakásonként 1 bérlet a továbbiakban egy
gépjárműre adható.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
7. -12. §-hoz
A fizető parkolók bővítése miatt indokolttá válik a díjmentes bérletek felhasználási
területének szűkítése, valamint a díjmentes bérletek különböző színnel történő jelölése.
A rendelet 7. § II. (zöld) Díjtételű terület szakasza tartalmazza a fizető parkolóhely ezen
területre vonatkozó felsorolását, amely az alábbiak szerint módosul:
A Kossuth Lajos utca, Fő tér, a Deák Ferenc utca, Hősök tere és a Keszthelyi út választóvonal
északi és déli fele választaná el a díjmentesség lehetőségét. Akik választóvonal északi felétől
felfelé laknak azok csak a fent megjelölt ponttól vehetik igénybe a II. díjtételű (zöld) területi
parkolókat, akik pedig déli oldalán laknak, azok az alsóbb utcai fizetőparkolókat vehetik
igénybe. A fentiek miatt a II. díjtételű (zöld) terület megosztása szükséges a rendelet 7. §-ban.
Javasoljuk továbbá még a fizető parkolók közé kell besorolni a Hősök tere 8. előtti volt
autóbuszöböl (Hal, Vad, Baromfibolt előtt) valamint a Hősök terén a volt taxiállomás (öböl)
területét. A fenti javaslatnak megfelelően ezek a területek I. díjtételű zónához tartoznának.
A fent hivatkozott rendelet 12. §-a az alábbiak szerint szabályozza a díjmentességet:
„A 7.§ szerinti övezetben meghatározott címeken lakó gépjármű-tulajdonos vagy üzemben
tartó 1 db 5,5 m-nél nem hosszabb járműre a II. övezethez tartozó fizetőparkolóban díjmentes
parkolásra jogosító bérletet igényelhet.”
Azonban a rendelet díjmentességét meghatározó 12. § (5) bekezdése előírja, hogy a bérleten
feltüntetésre kerüljön az is, hogy mely parkolóra érvényes. „A díjmentes használatra jogosító
bérlet a járműre (rendszámra), a bérleten feltüntetett parkolóra érvényes.”
A fentiek ismeretében az (5) bekezdésben szabályozni szükséges a kettéosztott II. díjtételű
zónában érvényes díjmentes jogosultságot. Célszerű az egyértelmű megkülönböztetése a két
területnek eltérő színű bérlettel is.
A választóvonaltól Délre levő zóna, amit II/1 jelzéssel látunk el kapja a kék színű bérletet,
míg az Északra levő zóna, amit II/2 jelzéssel látunk el sárga színű bérlettel lenne
megkülönböztetve.
A 12. § (6) bekezdése módosuljon olyan formában, hogy a díjmentes bérletek lakásonként
csak egy gépjárműre vonatkozzanak, szemben az eddig alkalmazottakkal amikor a díjmentes
bérlet két gépjárműre vonatkozott. Előbbi javaslatot támassza az is alá, hogy OTÉK szerint
lakóingatlanokként 1 db parkolóhelyet kell biztosítani, így az ezt meghaladó gépkocsik száma
már csak a díjfizetés ellenében helyezhetőek el a parkolási övezetben is.
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8. §-hoz
A javaslatban szerepel a parkolóbérletek díjának emelése 2008. január 1-től.
A javaslatnak megfelelően az alábbi áremeléseket tartja a Városgazdálkodási Kft.
indokoltnak:

Bérlet megnevezése
Valamennyi díjövezetre vonatkozó
(piros) bérlet
II. díjövezetre vonatkozó (zöld) bérlet

2006-2007. évben
érvényben lévő díjak
(Ft/év)
30.000,-

2008. január 1-től
javasolt díjak
(Ft/év)
35.000,-

2.500,-

4.000,-

Az éves bérletek árának változását indokolja, hogy a rendelet jelenlegi változatának hatályban
léte óta sem a piros, sem a zöld bérletek ára nem változott. A mintegy 16 %-os emelkedés
nem más mint az elmúlt évek alatt nem alkalmazott inflációs emelés korrekciója. Az éves
bérletek emelése alapján indokolt még a havi bérletek közel azonos változtatása is. A
valamennyi parkolóra érvényes bérlet havi díjának 4.000,- Ft-ban való meghatározása ugyan
látszólag soknak tűnik, de figyelembe véve azt, hogy egy átlagos hétköznapon 8 óra alatt
1.760,-Ft dobható be a parkoló automatába, míg alig több mint 2 nap díjáért egész havi bérlet
váltható. Nem hagytuk figyelmen kívül azt a körülményt sem, hogy bármelyik autókereskedő
ezért az összegért egy teljes hónapra bérelhet magának reklámfelület a belvárosban ha kiállítja
egy-egy termékét.
A tapolcai gépjárműadót fizető polgárok eddig szintén 2 gépkocsi rendszámát tüntethették fel
a „zöld” bérleten, 2008. január 1-től javaslatunk szerint ez a szám is egy autóra korlátózódna.
Az évi 4.000,- Ft egy gépkocsi évi átlagos fenntartási költségei között elenyésző összeg,
amely nem lehet akadálya senki számára a gépkocsival való közlekedésnek. Tekintettel arra,
hogy a zöld zónában ezért az összegért napi 16,-Ft-ba kerül az éves bérlet, megítélésünk
szerint fél óra parkolásért fizetendő 70,-Ft-hoz képest ez még mindig jelentős kedvezmény a
tapolcai gépkocsi tulajdonosoknak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és
elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének
rendjéről szóló 58/2004. (XII. 20.) Kt. rendelet –
módosítására előterjesztett rendelet tervezetet elfogadja és
___/2007.(V. __.) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2007. november 13.
Ács János sk.
polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___./2007.( . .) Kt. rendelete
(tervezet)
A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló
58/2004.(XII. 20.) Kt. rendeletének módosításáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 79 § (1) bekezdésében, foglaltak szerint a 58/2004. (XII.
20.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az 7. § parkolásba bevont területek övezeti felosztása helyébe az alábbiak lépnek:

I. (piros) Díjtételű terület:
-

-

Kisfaludy Sándor utca teljes hosszban jobb és bal oldalt
Kisfaludy Sándor utca és Iskola utca közötti Tamási Áron Művelődési Központ
teljes területe a Belvárosi Irodaház kerítéséig, és a Kossuth L.u.4.
A Cselle Ház Kft. területe (2842, 2845, 2846 hrsz): Kisfaludy Sándor utca, a Tamási
Áron Művelődési Központ és a Köztársaság tér között (zúzalékos)
A Köztársaság tér teljes területe: az Iskola utcai kereszteződés, a Halápi út, a
Kisfaludy S. u., a Bem Apó u. között, magába foglalva a 2925. hrsz-ú
önkormányzati utat valamint a Székelykapu és a kőbástya közötti teret
Deák Ferenc utcában kijelölt parkolóhelyek
1. számú Posta (Deák F. u. 19.) előtti aszfaltburkolatú terület a járda vonaláig (külön
megállapodás alapján)
Batsányi János utcai Rendelőintézet előtt kijelölt parkolóhelyek
Fő tér északi oldalán kijelölt parkolóhelyek
a Hősök terén a volt taxiállomás (öböl) területe
a Hősök tere 8. előtti volt autóbuszöböl (Hal, Vad és Baromfibolt előtt).

II/1 (zöld) Díjtételű terület:






Nagyköz utcai parkoló: Nagyköz utca 5., 7. és 9. számú társasházak és a Nagyköz
utca közötti terület (zúzalékos), Petőfi S. u. és a Nagyköz u. által határolt terület
(zúzalékos), és a Nagyköz u. 1. szám alatti Bölcsőde és a Nagyköz u. által határolt
terület – a Bölcsőde előtti lánckerítés, a Nagyköz u. (882 hrsz) és a Petőfi S. u. (920
hrsz) között (874, 893, 894, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903 hrsz-ok).
Batsányi János utca: a Batsányi J. u. 3. szám és a Zrínyi Miklós utca kereszteződése
közötti útszakaszon kijelölt parkolóhelyek
Az Áruház, a Balaton üzletközpont, a CBA áruház és a Nagyköz u. 5. és a Batsányi
J. u. 3. szám között kijelölt parkolóhelyek
Arany János utca: a Kossuth L. u. 1. számú társasház és a Csobánc utca
kereszteződése közötti útszakaszon kijelölt parkolóhelyek
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II/2 (zöld) Díjtételű terület:











Régi postaudvar: a Régi postaudvar területe (2793/2 hrsz), a Mozi melletti
közterület (2801 hrsz), az Ady Endre utca 10. és a 18. közötti lakótelepi úton
(2792/6 hrsz) kijelölt parkolóhelyek
Ady Endre utca: az Ady E. utca minkét oldalán kijelölt parkolóhelyek az Úttörő
utcai és az Iskola utcai kereszteződés közötti útszakaszon, továbbá az
autóbuszpályaudvar melletti parkoló (aszfaltburkolatú), a Deák Ferenc utca 13-1517. számú társasházak és az 1. számú Posta kerítése melletti terület
Semmelweis utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány
szerinti bal oldalon
Darányi utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány szerinti
jobb oldalon
Glázer Sándor utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány
szerinti jobb oldalán
Bartók Béla utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány
szerinti bal oldalán
Úttörő utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány szerinti
bal oldalán
Iskola utca: az Ady Endre utca és a Tamási Áron Művelődési Központ bejárója
közötti útszakaszon
Sümegi út: a Wesselényi Miklós utca és a Baross Gábor utca közötti kijelölt
parkolóhelyek, a Wesselényi Miklós utca, beleértve a Wesselényi M. u. és a
Keszthelyi u. által határolt zúzalékos terület és a Polgármesteri Hivatal udvari
bejárata és a Wesselényi Miklós utca 3-5-7. épületek által határolt közterület is
2. §

(1) Az 8. § (4) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:
(4) Havi bérletárak:
DÍJÖVEZET
Az összes parkolóra
II. (zöld)

ÖSSZEG
4.000 Ft/hó
2.000 Ft/hó

(2) Az 8. § (5) bekezdés a, és c, pontja helyébe az alábbiak lépnek:
(5) Az éves bérletek ára:
a) A tapolcai lakóhellyel rendelkező, gépjárműadót fizető magánszemélyek a
tulajdonukban levő „A” díjosztályba tartozó gépkocsiikra a II. díjövezetre érvényes
éves bérletet vásárolhatnak 4.000 Ft-ért. A bérleten 1 db gépkocsi rendszáma
tüntethető fel.
c) Valamennyi díjövezetre vonatkozó éves bérlet ára egységesen 35.000 Ft.
3. §
(1) Az 12. § (5) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:
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(5) A díjmentes használatra jogosító bérlet a járműre (rendszámra), a bérleten feltüntetett
zónára érvényes. A II/1 díjtételű területre „KÉK” színű bérlet, a II/2 díjtételű területre
„SÁRGA” színű bérlet állítható ki. Díjmentes bérlet csak a rajta feltüntetett zónában
jogosít parkolásra.
(2) Az 12. § (6) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:
(6) A díjmentes használatra jogosító bérletet tárgyévenként meg kell újítani és
háztartásonként, vagy lakásonként 1db „A” díjosztályba tartozó gépjármű rendszámára
adható ki.
4.§
A rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.
5.§

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Tapolca, 2007. november 23.

Ács János
polgármester

Dr. Imre László
jegyző
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1. számú melléklet
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