
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
8/2013. (II. 25.) 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, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:

1. §

(1) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 
21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(2) Az 1. melléklet szerinti övezetekben meghatározott területen lakóhellyel rendelkező, 
gépjárműadót Tapolcára fizető 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.” 

(2) A R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A tapolcai lakóhellyel rendelkező, gépjárműadót Tapolcára fizető 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 4.500,- Ft. 

(3) A R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) 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 R. 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, a Tapolca és Környéke 
Kistérségi Többcélú Társulás tagjai, a közfeladatot ellátó állami szervek tagjai (pl. rendőrség, 
szakigazgatási hivatalok), közszolgáltatást ellátó gazdasági társaságok képviselői, valamint a 
polgármester döntése alapján a Tapolcai Közös Önkormányzati 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 Tapolcai Közös Önkormányzati 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.

2. §

Hatályát veszti a R. 1. mellékletének 1.1 pontja.



3. §

Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő első napon 
hatályát veszti.

Tapolca, 2013. február 22.

 Császár László sk.  Ughy Jenőné sk.   
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2013. február 25.

                  Ughy Jenőné sk. 
jegyző


