
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2007. (XI. 26.) Kt. rendelete

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 



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 13-15-
17. 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 ÖSSZEG
Az összes parkolóra 4.000 Ft/hó

II. (zöld) 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:

(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 sk. Dr. Imre László sk.
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: Tapolca, 2007. november 26.

Dr. Imre László sk.
      jegyző 
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