
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
13/2014. (IX. 29.) 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, 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: R.) 1. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A (3) bekezdés szerinti fizetőparkoló övezetekben lévő, de a rendelet hatálya 
alá nem tartozó parkolóhelyeket a 2. melléklet tartalmazza.”

2. §

A R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. § A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály 
egyikébe kell sorolni:

a)  „A” díjosztály: személygépkocsi (M1), három- vagy négykerekű 
motorkerékpár (L4e,L5e,L7e), három- vagy négykerekű segédmotoros 
kerékpár (L2e,L6e), 3.5t össztömeg alatti tehergépkocsi (N1)

b) „B” díjosztály: autóbusz (M2,M3), tehergépkocsi 3.5t össztömeg felett (N2,N3),
mezőgazdasági vontató (T), lassú jármű (LS) és pótkocsi (O1,O2,O3,O4,R)” 

3. §

(1) A R. 9. §-a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) Kizárólag a 2. besorolású (zöld) díjövezetben lévő fizető parkolóhelyekre, a 13. 
§ (10) bekezdése alapján váltható rendszámhoz nem kötött (biankó) éves bérlet díja
100.000 Ft + Áfa .”

(2) A R. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Az (5a) bekezdés kivételével a díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a bérlet
előállításának költségei nélkül. A bérlet előállítási költsége 800 Ft.” 

4. §

(1) A R. 13. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(9) Díjmentes éves bérletre jogosultak a 9. § (6) bekezdés szerinti bérlet kiállítási
költség megfizetése ellenében, az alábbi személyek, szervek, intézmények:

a)  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, 
b)  a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában és használatában lévő 

gépkocsik, továbbá a jegyző által meghatározott körben legfeljebb 20 db 
személygépkocsi, a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó
tulajdonosa, vagy használója,

c)  az önkormányzati fenntartású és/vagy önkormányzati működtetésű 
költségvetési szervek (pl. oktatási intézmények), gazdálkodó szervezetek a
polgármester által meghatározott körben, a tulajdonukban és használatukban
lévő gépkocsikra, 

d) a tapolcai székhelyű közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek a 
polgármester által meghatározott körben, a tulajdonukban és használatukban
lévő gépkocsikra, 

e) a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagjai a tulajdonukban és
használatukban lévő gépkocsikra, 

f) továbbá a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján kiadott hozzájárulással,
vizsgálva a kérelem jogosultságát, legfeljebb 30 db személygépkocsira (pl.
egyházak, sajtó, média, civil szervezetek).”

 (2) A R. 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) A 9. § (5a) bekezdésben meghatározott díjtétel megfizetésével forgalmi
rendszámhoz nem kötött (biankó) bérletre jogosultak a zöld zónára vonatkozóan, a
polgármester hozzájárulásával, az alábbi szervek, intézmények:

a) a közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek, intézményenként 5 db bérlet
megvásárlására,

b) az egészségügyi feladatot ellátó tapolcai szervek, intézményenként legfeljebb
5 db bérlet megvásárlására.”

5. §

(1) A R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Ideiglenes és kizárólagos parkolóhely használatára, a Polgármester
hozzájárulásával az üzemeltető külön megállapodást köthet országos, régiós vagy 
városi jelentőségű, kulturális, egészségügyi, vagy oktatási jellegű rendezvényekhez, 
versenyekhez, továbbképzésekhez, továbbá egészségügyi szolgáltatás ellátásához a
rendező szerv, vagy a szolgáltatást végző szervezet kérelme alapján. A 
megállapodással érintett várakozóhelyeket a helyszínen egyértelműen meg kell 
jelölni.”

6. §

(1) A R. 1. mellékletének 1. 4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.4 Köztársaság tér: az Iskola utcai kereszteződés, a Halápi út, a Kisfaludy S. u. és a 
Bem Apó u. által közrefogott terület (2923 hrsz).”



(2) A R. 1. melléklete a következő 2.14 ponttal egészül ki: 

„2. 14. Köztársaság tér: a 2925 hrsz-ú önkormányzati út Ady E. utca és a Hotel Pelion
bejárata közötti szakasza és a Trianoni emlékművet övező parkosított terület déli 
határától a Székelykapu hossztengelyétől északra számított három méteres sáv 
határáig (2924/2 hrsz).

7. §

A R. 2. melléklettel egészül ki e rendelet 1. melléklete szerint.

8. §

Ez a rendelet 2014. november 1. napján lép hatályba.

Tapolca, 2014. szeptember 26.

 Császár László sk. Ughy Jenőné sk.   
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2014. szeptember 29.

Ughy Jenőné sk. 
       jegyző 



1. melléklet a 13/2014. (IX. 29.) 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: 

1.1.Nagyköz utca 5. társasház mögötti zsákutca végén
1.2. Deák Ferenc utca 13. előtt 
1.3. Ady Endre utca 6. előtt 
1.4. Batsányi János utca 7. előtt 

2. Közigazgatási és közfeladatot ellátó szervek járművei számára az intézmények 
közelében:

2.1.Ady Endre utca 2. előtt - 9 db parkolóhely (BM) 
2.2. Iskola utcában - 6 db parkolóhely (BM)
2.3. Köztársaság tér 4. előtt - 6 db parkolóhely (Ügyészség, Bíróság) 
2.4. Arany János utca 6. előtt - 3 db parkolóhely (NAV) 

3. Önkormányzati fenntartású és működtetésű intézmény közelében: 

3.1 Kisfaludy utca, Tamási Áron Művelődési Központ körül 5 db (TÁMK) 


