Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló
13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályozásáról és
a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek és a kizárólagos
használatért fizetendő díjak mértékét (a továbbiakban együtt: parkolási díjak) az
üzemeltető kezdeményezi.”
2. §
A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. §
(1) A parkolási díj óránként:
a) az 1. (piros) díjövezetben az „A” díjosztályba tartozó gépjárművekre
vonatkozóan 300,- Ft/óra,
b) a 2. (zöld) díjövezetben az „A” díjosztályba tartozó gépjárművekre
vonatkozóan 200,- Ft/óra,
c) a „B” díjosztályba tartozó gépjárművekre vonatkozóan mindkét díjövezetben
az “A” díjosztály négyszerese,
d) az 1. (piros) díjövezetben az „A” díjosztályba tartozó gépjárművekre
vonatkozó parkolási díj az első megkezdett félóra díja 100,- Ft.
(2) Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre adható ki.
(3) Valamennyi díjövezetre érvényes rendszámhoz kötött havi bérlet ára egységesen
4.500,- Ft.
(4) Kizárólag a 2. besorolású (zöld) díjövezetben lévő fizető parkolóhelyekre érvényes
rendszámhoz kötött havi bérlet ára 2.300,- Ft.
(5) Valamennyi díjövezetre érvényes rendszámhoz kötött éves bérlet ára egységesen
40.000,- Ft.

(6) Valamennyi díjövezetre érvényes rendszámhoz nem kötött (biankó) éves bérlet
díja egységesen 60.000,- Ft.
(7) A 2. besorolású (zöld) díjövezetben lévő fizető parkolóhelyekre a rendszámhoz
kötött éves bérlet díja 20.000,- Ft.
(8) A 2. besorolású (zöld) díjövezetben lévő fizető parkolóhelyekre a rendszámhoz
nem kötött (biankó) éves bérlet díja 30.000,- Ft.
(9) A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a bérlet kiállításának díja nélkül.
(10)

A bérlet kiállítási díját az üzemeltető határozza meg.”
3. §

A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A fizetőparkolókban díjmentesen csak díjmentes használatra jogosító
bérlettel, vagy mozgáskorlátozott igazolvánnyal (önkormányzati engedéllyel),
valamint a 2. §-ban megjelölt gépjárművekkel szabad várakozni.
(2) Az 1. melléklet szerinti övezetekben meghatározott területen állandó lakóhellyel
rendelkező magánszemélyek a tulajdonukban vagy üzemeltetésükben lévő 1 db „A”
díjosztályba tartozó gépjárműre a 2. (zöld) övezethez tartozó, lakóhelyhez
legközelebbi fizetőparkolóban díjmentes parkolásra jogosító bérletet igényelhet,
mellyel időkorlátozás nélkül várakozhat.
(3)
Az 1. (piros) övezethez tartozó parkolókban – a (4) bekezdésben foglaltak
kivételével - díjmentes és kedvezményes parkolásra jogosító bérlet nem adható ki.
(4) Valamennyi díjövezetben érvényes díjmentes éves bérletre jogosultak a bérlet
kiállítási díjának megfizetése ellenében:
a) a Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
tulajdonában lévő gépkocsik,
b) az önkormányzati fenntartású, működtetésű költségvetési szervek (pl. oktatási
intézmények), önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, és tapolcai
székhelyű vagy telephelyű közigazgatási és közfeladatot ellátó szervezetek
tulajdonában és használatában lévő gépkocsik,
c) a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai a tulajdonukban
és használatukban lévő gépkocsik (pl. falubuszok).
d) továbbá a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján kiadott hozzájárulással,
vizsgálva a kérelem indokát, legfeljebb 20 db személygépkocsi (pl. egyházak, sajtó,
média, civil szervezetek).
(5) A jegyző legfeljebb 10 db, valamennyi díjövezetben érvényes díjmentes éves,
rendszámhoz nem kötött (biankó) bérletre jogosult a bérlet kiállítási díjának
megfizetése ellenében a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó
személyek feladatellátásához szükséges személygépkocsikra.”

4. §
A R. a következő 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki:
„13/A. §
(1) A tapolcai állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek a tulajdonukban vagy
üzemeltetésükben lévő A” díjosztályba tartozó gépjárműre a 2. (zöld) díjövezetre
érvényes éves bérletet válthatnak, melyen 1 db gépjármű rendszáma tüntethető fel. A
bérlet ára 5.200,- Ft.
(2) A nem tapolcai lakóhellyel rendelkező, fizetőparkolási övezetben lévő
önkormányzati, köznevelési, egészségügyi, közhivatali intézményben, vagy többségi
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál dolgozó személy az
intézmény/társaság vezetőjének kezdeményezésére, valamint a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás polgármesterei saját kezdeményezésükre a tulajdonukban
lévő 1 db gépkocsira a 2. (zöld) díjövezetre érvényes éves bérletet válthatnak a
polgármester egyedi döntése alapján. A bérleten 1 db gépkocsi rendszáma tüntethető
fel, ára 5.200,- Ft.
(3) A Tapolcán iparűzési adót fizető vállalkozások a tulajdonukban vagy
üzemeltetésükben lévő A” díjosztályba tartozó gépjárműre a 2. (zöld) díjövezetre
érvényes éves bérletet válthatnak, melyen 1 gépkocsi rendszáma tüntethető fel. A
bérlet ára 17.000,- Ft.
(4) A taxik várakozóhelye (taxiállomás) részére parkolóhely a Fő tér 5. szám előtt
biztosított. A parkolóhely éves bérleti díja 20.000,- Ft.
13/B. §
(1) A mentességet vagy a kedvezményt a tulajdonos, vagy az üzembentartó állandó
lakcíme alapján kell elbírálni. Az állandó lakóhelyet személyi igazolvánnyal és
lakcímigazolvánnyal, a gépjármű tulajdonjogát vagy üzembentartói jogát
törzskönyvvel vagy forgalmi engedéllyel kell igazolni. A kedvezmény
igénybevételéhez igazolni kell, hogy önkormányzati kezelésű adótartozása nincs.
Díjmentes vagy kedvezményes bérletet kizárólag azok a tapolcai lakók és
vállalkozások igényelhetnek, akiknek nincs lejárt idejű tartozásuk Tapolca Város
Önkormányzata vagy az üzemeltető felé.
(2) A díjmentes vagy kedvezményes parkolásra jogosító éves bérletet az üzemeltető a
kedvezményezett kérésére a bérlet kiállítási díjainak megtérítése ellenében állítja ki.”
5. §
(1) A R. 1. mellékletének 2.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.5 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
kijelölt parkolóhelyek (2792/4 és 2792/6 hrsz).”

(2) A R. 2. mellékletének 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1 Deák F. u. 12. szám előtt.”
(3) A R. 2. mellékletének 1. pontja a következő 1.5 ponttal egészül ki:
„1.5 Semmelweis Ignác utca Orvosi Ügyelet épülete mellett – 4 db parkolóhely
(Mentőszolgálat)”
6. §
Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.
Tapolca, 2016. február 19.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2016. február 22.

Ughy Jenőné sk.
jegyző

