
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 
21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
48. § (5) bekezdésében és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §

A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 
21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

“(1)  A fizetőparkolók üzemeltetését Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
által határozatban jóváhagyott megállapodás alapján a Tapolcai Városgazdálkodási
Kft. (a továbbiakban: az üzemeltető) üzemelteti.” 

2. §

A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § (1) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje mindkét díjövezetben idegenforgalmi 
szezonon kívül (szeptember 1-május 31.) hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00-ig, szombaton 
8.00 – 13.00-ig tart, vasárnap és ünnepnapokon szünetel.

(2) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje idegenforgalmi szezonban (június 1- 
augusztus 31.)

a) az 1. (piros) díjtételű övezetben szünnap nélkül 8.00 - 17.00 óráig,    
b) a 2. (zöld) díjtételű övezetben hétfőtől péntekig 8.00 - 17.00 óráig, szombaton 

8.00 - 13.00 óráig
tart.

(3) Az üzemeltető a fizetőparkolókat az önkormányzat előzetes hozzájárulásával 
díjbeszedés nélkül is üzemeltetheti és az (1)-(2) bekezdés szerinti általános
üzemeltetési időt csökkentheti.  

(4) Az üzemeltetési idők megváltoztatásáról a lakosságot az üzemeltetőnek előzetesen 
sajtóhirdetéssel, közleményekkel, továbbá a parkoló-automatákon írásos
nyomtatványon is tájékoztatnia kell.”

3. §

A 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 
javaslatára a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előzetes egyeztetésével 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.” 



4. §

A R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § (1) A parkolási díj óránként:
a) az 1. (piros) díjövezetben az „A” díjosztályba tartozó gépjárművekre 

vonatkozóan 260,- Ft/óra,
b) a 2. (zöld) díjövezetben az „A” díjosztályba tartozó gépjárművekre 

vonatkozóan 180,- Ft/óra,
c) a „B” díjosztályba tartozó gépjárművekre vonatkozóan mindkét díjövezetben 

az “A” díjosztály négyszerese
(2) Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre adható ki.  
(3) Valamennyi parkolóhelyre érvényes havi bérlet ára egységesen 4.500,- Ft.
(4) Kizárólag a 2. besorolású (zöld) övezetben lévő fizető parkolóhelyekre érvényes havi 

bérlet ára 2.300,- Ft.
(5) Valamennyi díjövezetre vonatkozó éves bérlet ára egységesen 40.000,- Ft.
(6) Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a bérlet előállításának költségei nélkül. A bérlet 

kiállítási költsége 800,- Ft.”

5. §

A R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Ha a jármű a fizető parkolóban díjfizetés nélkül várakozik, akkor várakozási 
alkalmanként a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szabályai szerint 1 órai 
várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.”

6. §

(1) A R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az érvényes jegyet, bérletet, vagy a díjmentességet igazoló engedélyt a gépjárműben 
az első szélvédő mögött, kívülről jól látható helyen kell elhelyezni úgy, hogy 
érvényességéről az ellenőr megbizonyosodhasson.” 

(2) A R. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A várakozási övezetek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az 
üzemeltető üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni.” 

7. §

A rendelet 12. §-a a következő (2)-(4) bekezdéssel egészül ki: 

“(2) A szabálytalanul parkoló jármű szélvédőjén az ellenőr jól látható helyen 
készpénzátutalási megbízással ellátott díj- és pótdíjfizetési felszólítást hagy, melyen
feltünteti a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát, valamint 
a díj megfizetésére vonatkozó tudnivalókat.

(3) A parkolási díj és a pótdíj az üzemeltető ügyfélszolgálati irodahelyiségében 
készpénzben, csekken vagy banki átutalással egyenlíthető ki. Az ellenőr a díjat nem 
veheti át.



(4) Alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása, vagy a díjfizetés ellenőrzésének 
megakadályozása esetén üzemeltető az érvényben lévő polgári jog szabályai szerint 
járhat el. Az első felszólítás ügyviteli költsége bruttó 1.500,- Ft. A követelés 
érvényesítésének járulékos költségei a gépjármű üzemben tartóját terhelik.” 

8. §

A rendelet 6. Díjmentességek alcíme helyébe a következő alcím lép: 

„6. Díjmentességek és kedvezmények

13. §

(1) A fizetőparkolókban díjmentesen csak díjmentes használatra jogosító bérlettel, vagy 
mozgáskorlátozott igazolvánnyal (önkormányzati engedéllyel), valamint a 2. §-ban
megjelölt gépjárművekkel szabad várakozni.  

(2) A melléklet szerinti övezetekben meghatározott területen lakó gépjármű-tulajdonos 
vagy üzemben tartó 1 db 5,5 m-nél nem hosszabb járműre a 2. övezethez tartozó, 
lakóhelyhez legközelebbi fizetőparkolóban díjmentes parkolásra jogosító bérletet 
igényelhet, mellyel időkorlátozás nélkül várakozhat. 

(3) A tapolcai lakóhellyel rendelkező, gépjárműadót fizető magánszemélyek a 
tulajdonukban lévő gépkocsikra a 2. (zöld) díjövezetre érvényes éves bérletet 
válthatnak, melyen 1 gépkocsi rendszáma tüntethető fel.  A bérlet ára 4.500,- Ft. 

(4) A nem tapolcai lakóhellyel rendelkező, fizetőparkolási övezetben lévő önkormányzati 
intézményben dolgozó, az intézmény vezetőjének kezdeményezésére és a 
polgármester egyedi döntése alapján, a tulajdonában lévő gépkocsira egy darab, az 
intézményhez legközelebbi 2. (zöld) díjövezetre érvényes éves bérletet válthat, melyen
1 gépkocsi rendszáma tüntethető fel.  A bérlet ára 4.500,- Ft. 

(5) A Tapolcán iparűzési adót fizető vállalkozások a tulajdonukban lévő gépkocsikra a 2. 
(zöld) díjövezetre érvényes éves bérletet válthatnak, melyen 1 gépkocsi rendszáma
tüntethető fel.  A bérlet ára 17.000,- Ft. 

(6) Az 1. (piros) övezethez tartozó parkolókban díjmentes és kedvezményes parkolásra
jogosító bérlet nem adható ki.

(7)  A díjmentes vagy kedvezményes parkolásra jogosító éves bérletet az üzemeltető a 
kedvezményezett kérésére a bérlet előállítási költségeinek megtérítése ellenében állítja 
ki.

(8) 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 forgalmi 
engedéllyel kell igazolni. A kedvezmény igénybevételéhez igazolni kell az
önkormányzat által kivetett helyi adó befizetését. Díjmentes vagy kedvezményes
bérletet kizárólag azok a tapolcai lakók és vállalkozások igényelhetnek, akiknek nincs
lejárt idejű tartozásuk Tapolca Város Önkormányzata vagy az üzemeltető felé. 

(9) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, a Tapolca és Környéke 
Kistérségi Többcélú Társulás tagjai, közfeladatot ellátó állami szervek tagjai (pl.
rendőrség, szakigazgatási hivatalok), közszolgáltatást ellátó gazdasági társaságok 
képviselői, valamint a polgármester döntése alapján a Polgármesteri Hivatal azon 
köztisztviselői, akik Tapolca város közigazgatási területén belül feladatot látnak el, 
maximum 120 darab rendszámtól független, a város minden parkolási övezetére
érvényes engedély használatára jogosultak. A jogosultak listáját a Polgármesteri



Hivatal megküldi az üzemeltetőnek. A jogosult a bérletet az üzemeltető 
ügyfélszolgálati irodahelyiségében veheti át a bérlet kiállítási költségének megfizetése
ellenében. A bérlet kiállítási költsége 1.000,- Ft.

14. §

(1) A díjmentes használatra jogosító bérlet háztartásonként, vagy lakásonként 1 db „A”
díjosztályba tartozó gépjármű rendszámára adható ki. A bérlet a megjelölt rendszámú 
járműre, a bérleten feltüntetett zónára érvényes. 

(2) A melléklet 2.1, 2.2, 2.3 és 2.4 pontjaiban megjelölt területre „KÉK” színű bérlet, a 2. 
pont alatti többi területre „SÁRGA” színű bérlet állítható ki. A 13. § (2) bekezdésében  
meghatározott díjmentes parkolásra jogosító bérlet csak a rajta feltüntetett zónában, a
lakóhelyhez legközelebbi fizetőparkolóban jogosít parkolásra. 

(3) A díjmentes parkolásra jogosító bérletet tárgyévenként meg kell újítani.
(4) Ha a kedvezményezett lakóhelye, a gépjármű tulajdonosa vagy az üzembentartója az 

érvényességi időszak alatt megváltozik, akkor a bérletet 8 munkanapon belül vissza 
kell szolgáltatni.

(5) Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 14. § (4) 
bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.”

9. §

(1) A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Közutaktól elkülönített parkolók férőhelyeire, amelyeknél a kizárólagos használatot 
biztosító lezárás közlekedési szempontból és műszakilag is lehetséges, minimum egy 
évre kizárólagos használati jog is bérelhető.” 

(2) A R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kizárólagosan bérelt férőhelyet az üzemeltető egységes kialakítású parkolásgátló 
berendezés elhelyezésével vagy burkolati jel felfestésével (a bérlő által meghatározott 
gépjármű forgalmi rendszáma vagy a közület megnevezése) a bérlő költségére 
biztosítja.”

(3) A R. 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A kizárólagos használatok éves díja (ÁFÁ-val együtt):
a) az 1. (piros) díjövezetben lakossági igénylő részére 50.000,- Ft, közületi igénylő 

részére 100.000,- Ft,
b) a 2. (zöld) díjövezetben lakossági igénylő részére 40.000,- Ft, közületi igénylő 

részére 80.000,- Ft.”

10. §

A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. §

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  



(2) Hatályát veszti a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről
szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése és a 16. § (2)
bekezdése.

Tapolca, 2011. december 9.

Császár László Ughy Jenőné  
                polgármester                                                                       aljegyző 

Kihirdetve: 2011. december 12.

Ughy Jenőné 
         aljegyző 



1. melléklet a 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

A parkolásba bevont területek övezeti felosztása

1. (piros) Díjtételű terület: 

1.1 Kisfaludy Sándor utca, a Tamási Áron Művelődési Központ és a Köztársaság tér 
közötti zúzalékos burkolatú terület (külön megállapodás alapján) (2842, 2845, 2846.
hrsz.)

1.2 Kisfaludy Sándor utca teljes hosszban jobb és bal oldalt (2847. hrsz.)

1.3 Kisfaludy Sándor utca és Iskola utca közötti Tamási Áron Művelődési Központ teljes 
területe a Belvárosi Irodaház kerítéséig és a Kossuth L. u. 4. alatti ingatlanok határáig
(2836/2. hrsz.)

1.4  A köztársaság tér teljes területe: az Iskola utcai kereszteződés, a Halápi út, a Kisfaludy 
S. u. és a Bem Apó u. által közrefogott terület (2923. hrsz.), a 2925. hrsz-ú
önkormányzati út Ady E. utca és a Hotel Pelion bejárata közötti szakasza, valamint a
Trianoni emlékművet övező parkosított terület déli határától a Székelykapu 
hossztengelyétől északra számított három méteres sáv határáig (2924/2. hrsz.) 

1.5 Deák Ferenc utcában kijelölt parkolóhelyek (2779. hrsz.)

1.6 1. számú Posta (Deák F. u. 19.) előtti aszfaltburkolatú terület a járda vonaláig (külön 
megállapodás alapján) (2782. hrsz.)

1.7 A Batsányi János utcában a Fő tér 4. szám és a Batsányi János utca 2. szám előtt 
kijelölt parkolóhelyek (864. hrsz.)

1.8 Fő tér északi oldalán kijelölt parkolóhelyek (2834. hrsz.) 

1.9 A Hősök terén a volt taxiállomás (öböl) területe (2777. hrsz.) 

2. (zöld) Díjtételű terület: 

2.1 Nagyköz utcai parkoló: Nagyköz u. 5. és 9. számú társasházak előtti parkolók (880/4. 
hrsz.), Nagyköz u. – Petőfi S. u. – Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
Ringató Bölcsőde által határolt terület (898, 896, 899, 920/1. hrsz.) 

2.2 Batsányi János utca: a Batsányi J. u. 3. szám és a Zrínyi Miklós utca kereszteződése 
közötti útszakaszon kijelölt parkolóhelyek (864. hrsz.)

2.3 Az Áruház, a Balaton üzletközpont, a CBA áruház és a Nagyköz u. 5. és a Batsányi J.
u. 3. szám között kijelölt parkolóhelyek (882. hrsz.)

2.4 Arany János utca: a Kossuth L. u. 1. számú társasház és a Csobánc utca
kereszteződése közötti útszakaszon kijelölt parkolóhelyek (52. hrsz.) 



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 (2792/6. hrsz.)

2.6 Ady Endre utca: kijelölt parkolóhelyek a Sümegi úti és az Iskola utcai kereszteződés 
közötti útszakaszon (2768/1. hrsz.), továbbá az autóbusz-pályaudvar melletti
aszfaltburkolatú parkoló (2774. hrsz.), a Deák Ferenc utca 13-15-17. számú
társasházak és az 1. számú Posta kerítése melletti terület (2788. hrsz.)

2.7 Semmelweis utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány
szerinti bal oldalon (2930. hrsz.)

2.8 Darányi utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány szerinti
jobb oldalon (2714. hrsz.)

2.9 Glázer Sándor utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány
szerinti jobb oldalán (2673. hrsz.)

2.10 Bartók Béla utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány
szerinti bal oldalán (2623. hrsz.)

2.11 Úttörő utca, az Ady Endre utca és Ley utca területe között a haladási irány szerinti bal 
oldalán (2569. hrsz.)

2.12 Iskola utca: az Ady Endre utca és a Tamási Áron Művelődési Központ bejárója közötti 
útszakaszon (2832. hrsz.)

2.13 Wesselényi Miklós utca (2137. hrsz.), a Wesselényi M. u. és a Keszthelyi u. által
határolt terület (2132. hrsz.) és a Polgármesteri Hivatal udvari bejárata és a Wesselényi
Miklós utca 3-5-7. épületek által határolt közterület (2149. hrsz.)


