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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. 
(VI.21.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a Képviselő-testület 
legutoljára 2017. augusztusában módosította a „Jedlik Ányos Terv” - Elektromos 
töltőállomás alprogram kapcsán a zöld rendszámú gépkocsik rendeleti szabályozása 
miatt.  
 
A Rendelet jelenlegi módosítását elsősorban a Deák Jenő Kórházba betegellátásra, 
szakrendelésre érkezőknek a Semmelweis Ignác utcában 2 óra időtartamra 
térítésmentes parkolási lehetőség biztosítása indokolja. Ezzel a lehetőséggel, 
szándékunk szerint a betegellátásra szoruló lakosság költségeit kívánjuk csökkenteni.  
A díjmentességet a Deák Jenő Kórház vezetőségével egyeztetve az épület 
szakrendelésre vezető bejáratánál elhelyezett parkolóautomata által nyomtatott, a 
gépjármű szélvédője mögött, kívülről jól láthatóan elhelyezett, időbélyegzős bizonylat 
igazolja.  
 
A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: VG Kft.) rendelet módosítási 
észrevételei alapján szükséges a fizetőparkolók felsorolását és övezeti besorolását 
tartalmazó 1. melléklet aktualizálása.  



A 2. mellékletben a fizetőparkoló övezetekben lévő, de a rendelet hatálya alá nem 
tartozó parkolóhelyek meghatározását kiegészítettük az érintett közterületek helyrajzi 
számával.  
 
A korábbi rendelet-módosításunk alapját képező „Jedlik Ányos Terv” alapján a Fő tér 
5. szám előtt várhatóan 2019. augusztus elejére készül el a 2db töltőhely kialakítása. 
Ennek okán bővítettük a Rendelet 2. mellékletét egy újabb ponttal, a zöld alapszínű 
rendszámtáblával ellátott környezetkímélő gépjárművek számára az elektromos 
töltőállomások melletti töltőhely feltüntetésével.  
 
A módosításokról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
              HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének 
rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati 
rendeletének módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet 
elfogadja és azt ……/2019. (…..) számon önkormányzati 
rendeletei közé iktatja. 
 
 
 

Tapolca, 2019. március 19. 
 
 
            Dobó Zoltán 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 /2019. (        ) önkormányzati rendelete 

 
a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló  

13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet) 

 
 
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: Rendelet) 1. § (3) bekezdése a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: 
„A Rendelet 2. melléklet 4. pontja szerinti elektromos töltőállomások melletti töltőhelyeken 
várakozni kizárólag a járművek töltésének időtartamára lehetséges.” 
 
 
A Rendelet 13. §-a kiegészül a következő bekezdéssel:  

„(6) A Deák Jenő Kórház járóbeteg szakrendelésére gépjárművel érkezők részére az 1. 
melléklet 2.7 pontja alapján 2. (zöld) díjtételű övezeti besorolás alá tartozó Semmelweis 
Ignác utcában 2 óra időtartamra díjmentes a várakozás. A díjmentességet a Deák Jenő 
Kórház épületének bejáratánál elhelyezett parkolóautomata által nyomtatott, a gépjármű 
szélvédője mögött, kívülről jól láthatóan elhelyezett, időbélyegzős bizonylat igazolja. 

 
2. § 

 
A Rendelet 1. melléklet 2.11 pontja helyébe a következő pont lép: 
 
„2.11 Bárdos Lajos utca, az Ady Endre utca és Ley József utca közötti útszakasza, a haladási 

irány szerinti bal oldalán (2569 hrsz.)” 
3. § 

 
A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép: 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
(2) A Rendelet 1. §-a és az 1. mellékletének 4. pontja 2019. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 
Tapolca, 2019. március 28. 
 
 
 Dobó Zoltán dr. Németh Mária Anita   
 polgármester jegyző 



1. melléklet a 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez 
 

A fizetőparkoló övezetekben lévő,  
de a rendelet hatálya alá nem tartozó parkolóhelyek 

 
 
1. A sürgősségi orvosi ellátást végző személyek járművei számára az orvosi rendelők 
közelében: 
 
1  Deák F. u. 12. szám előtt (2779 hrsz) 
1.2  Deák Ferenc utca 13. előtt (2779 hrsz) 
1.3  Ady Endre utca 6. előtt (2768/1 hrsz) 
1.4  Batsányi János utca 7. előtt (864 hrsz) 
1.5 
 
2. Közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek járművei számára az intézmények 
közelében: 
 
2.1 Ady Endre utca 2. előtt - 9 db parkolóhely (BM) (2768/1 hrsz) 
2.2 Iskola utcában - 6 db parkolóhely (BM) (2832 hrsz) 
2.3  Köztársaság tér 4. előtt - 6 db parkolóhely (Ügyészség, Bíróság) (2923 hrsz) 
2.4 Arany János utca 6. előtt – 2 db parkolóhely (NAV) (52 hrsz) 
 
3. Önkormányzati fenntartású és működtetésű intézmény közelében: 
 
3.1 Kisfaludy utca, Tamási Áron Művelődési Központ körül 5 db (TÁMK) (2836/2 hrsz) 
 
4. A zöld alapszínű rendszámtáblával ellátott környezetkímélő gépjárművek számára az 
elektromos töltőállomások melletti töltőhelyek 
 
4.1. Fő tér 5. szám előtt 2db töltőhely (2833 hrsz)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak 
szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezetnek az a társadalmi hatása, hogy biztosítja a Deák Jenő Kórház szakrendelésére 
érkezők 2 órás térítésmentes parkolását a rendelet hatálya alá tartozó parkolóhelyeken. A 
térítésmentes parkolás biztosításával bevételcsökkenés várható a Semmelweis Ignác utcai 
parkolóautomata tekintetében. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye nem 
keletkezik. 

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet többlet adminisztratív terheket keletkeztet a Tapolca Városgazdálkodási Kft-nél a 
kórháznál elhelyezett parkolóautomata adatainak nyilvántartása és vezetése kapcsán. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának szükségességét a betegellátásra, szakrendelésekre várakozók 
fizetőparkolási költségeinek csökkentése érdekében kihelyezett parkolóautomata indokolja. 
A szabályozás elmaradásnak jogszabályon alapuló következménye nincs. 

 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  


