Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2021. (I.25.) önkormányzati rendelete
a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló
13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tapolca Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.03.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Fizetőparkolók azok, amelyeket a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdés e) pontja (110.
ábra) szerinti „várakozóhely” jelzőtáblával, valamint az alattuk elhelyezett, a díjfizetési
kötelezettségre és annak módjára utaló kiegészítő táblával jelöltek meg.”
2. §
A Rendelet 9. §-a kiegészül az alábbi (11) bekezdéssel:
„(11) 2021. évben a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzethez kötött
fizetőparkolási díjfizetésre vonatkozó felfüggesztés megszűnését követően, az (5-8)
bekezdésekben alkalmazott éves bérletek díját a felfüggesztés napján esedékes hónapot is
figyelembe véve, időarányosan kell megfizetni.”
3. §
A Rendelet 13. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
tulajdonában vagy használatában lévő gépkocsik,”
4. §
Hatályát veszti a Rendelet 13. § (4) bekezdés c) pontja.
5. §
A Rendelet 13/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nem tapolcai lakóhellyel rendelkező, fizetőparkolási övezetben lévő önkormányzati,
köznevelési, egészségügyi, közhivatali intézményben, vagy többségi önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági társaságnál dolgozó személy az intézmény/társaság
vezetőjének kezdeményezésére, valamint a fizetőparkolási övezetben lévő, Tapolcán

iparűzési adót fizető vállalkozások dolgozói, a vállalkozó kezdeményezésére, a
tulajdonukban vagy használatukban lévő 1 db gépkocsira a 2. (zöld) díjövezetre érvényes
éves bérletet válthatnak a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján kiadott
hozzájárulással. A bérleten 1 db gépkocsi rendszáma tüntethető fel, ára 5.200,- Ft.”
6. §
A Rendelet 13/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A mentességet vagy a kedvezményt a tulajdonos vagy az üzembentartó állandó lakcíme,
illetve a rendelkezésre álló nemleges adótartozás alapján kell elbírálni. Az állandó
lakóhelyet személyi igazolvánnyal és lakcímigazolvánnyal, a gépjármű tulajdonjogát vagy
üzembentartói jogát törzskönyvvel vagy forgalmi engedéllyel kell igazolni. A nemleges
adótartozás tényét - az önkormányzati adóhatóság által biztosított elektronikus
adatszolgáltatásból – az adóigazolvány bemutatása alapján az üzemeltető ellenőrzi.
Díjmentes vagy kedvezményes bérletet kizárólag azok igényelhetnek, akiknek nincs lejárt
idejű tartozásuk Tapolca Város Önkormányzata vagy az üzemeltető felé.”
7. §
A Rendelet 2. mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Önkormányzati fenntartású és működtetésű intézmény közelében:
3.1.
3.2.

Kisfaludy Sándor utca, Tamási Áron Művelődési Központ körül 5 db parkolóhely
(MŰV.HÁZ) (2836/2 hrsz)”
Nagyköz utca 1-3. mellett, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet, Ringató
Bölcsde nyugati bejárata felől 3 db parkolóhely (SZEAI) (874 hrsz).”
8. §

A Rendelet 2. melléklete kiegészül az alábbi 5. ponttal:
„5. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonában vagy használatában lévő
ingatlanok közelében:
5.1.

Nagyköz utca 7. előtt, Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. részére 2 db parkolóhely
(CSELLE) (874 hrsz)
9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tapolca, 2021. január 25.
Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Iker Viktória sk.
jegyző

Kihirdetve: 2021. január 25.
dr. Iker Viktória sk.
jegyző

