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Tisztelt Képviselő-testület!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a parkolás szabályozásáról és
a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 58/2004.(XII. 20.) Kt. rendeletének
egységes jogharmonizált változatát 2004. decemberében fogadta el a Tisztelt
Képviselő-testület.
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
A rendelet elfogadása óta, jelentős információkat gyűjtöttünk össze, illetve a
közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CX.
törvény 2006. december 31-én lépett hatályba ezért szükséges a rendelet
módosítása. A Városgazdálkodási Kft., mint a fizető parkolóhelyek üzemeltetője
kérelmezte, hogy a rendelet a fentiek miatt módosításra kerüljön. Az
előterjesztés mellékletét képezi a Városgazdálkodási Kft. által megküldött
javaslat.
RÉSZLETES INDOKLÁS
5. §-hoz
A rendelet 5 §-(4) bekezdése tartalmazza a fizető parkolóhely más célú
használatára vonatkozó rendelkezéseket.
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A más célú használat esetei bővítésre szorul, a rendezvények igénybevételével. A
kiegészítés azért indokolt, mert a rendelet 8. § (7) bekezdése tartalmazza, hogy a
városi érdekű rendezvényekhez a rendező szerv kérelmére, a Polgármester
hozzájárulásával az üzemeltető külön megállapodást köthet a fizető parkolóhely
ideiglenes használatára.
7. §-hoz
A rendelet 7 §-a tartalmazza a parkolásba bevont területek övezeti felosztását.
A Fő téren a közlekedési útvonalak kialakítása miatt a déli oldalon a
parkolóhelyek megszűntek, emiatt szükséges az I. díjtételű terület Fő térre
vonatkozó megjelölésének módosítása.
A II. díjtételű terület besorolásánál a Nagyköz utca 7. szám előtt az újonnan
elkészült aszfalt burkolattól elhatárolt parkolót a fizető parkolók közé bevonását
javasoljuk.
A II. díjtételű területnél a fizető parkoló övezetekbe kerüljön bevonásra a Ley
utca és az Ady Endre utca által határolt Semmelweis utca, Darányi Ignác utca,
Glázer Sándor utca. A bevonást az indokolja, hogy a Városgazdálkodási Kft.
indítványa, észrevétele alapján az Ady Endre utca a parkolásra bevont II. (zöld)
díjtételű területek közé tartozik, mivel a rá merőleges utcák (Darányi I. u.,
Bartók B. u., Glázer S. u., Úttörő u., Semmyelweis u.) nem tartoznak a
parkolásba bevont területek közé, így a gépjármű tulajdonosok közkedvelt
parkolásra használt területi ezek. A rendeletbe újonnan foglalt, fent megjelölt
fizető parkolókban kb. 80 db parkolóhely kerül kialakításra, ezek a parkolóhelyek
technikai megvalósítása az időjárási viszonyoknak megfelelően történik.
8. §-hoz
A rendelet 8. §-a tartalmazza a várakozási díjakat. A 8. § (1) bekezdése
kimondja, hogy a díjak mértékében történő változtatás az üzemeltető javaslatára
a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság előzetes egyeztetésével
Tapolca Város Képviselő-testülete állapítja meg. A Településfejlesztési és
Városgazdálkodási Bizottság átalakult ezért szükséges a rendeletben is a
Bizottság új nevét szerepeltetni.
A rendelet 8.§ (3) bekezdése rendelkezik a parkolási alapdíjakról óránként. Az
üzemeltető kérelmezte, hogy a parkolási alapdíjakat módosítsuk az alábbiak
szerint:
Díjövezet
I.(piros)
II. (zöld)

2006. évi
180 ,- Ft/óra
120,- Ft/óra

Díjosztály A.
2007. évi
220,- Ft/óra
140,-Ft/óra

9. § és 10.§ - hoz

Változás mértéke
22,2 %
16,7%
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A rendelet 9. §-és a 10. §-a tartalmazza a díjfizetés módját és annak
igazolását. A parkolásért fizetendő várakozási díj megfizetése mobiltelefonnal is
történhet, ezért szükséges a fent jelölt rendelet 9. § (1) bekezdésének és a 10. §
(1) bekezdésének módosítása.
11. §-hoz
A rendelet 11. §-a tartalmazza a pótdíjak fizetését, mértékét. A rendelet 11.§
(2) bekezdése a pótdíj mértékének megállapításánál az üzemeltető szigorítást
kérelmez a hatásosabb fellépés érdekében, valamint azért, mert a 2006. évi CX.
tv. a gépjármű tulajdonosának megkeresésére és felszólítására 60 napot
engedélyez, az esetleges peres eljárás elindítására 1 év áll rendelkezésre. A
fentiek miatt szükséges a fizetési határidők szűkítése 30 napról 8 munkanapra.
A pótlólagos bemutatási díj emelése azért indokolt, mert a jogosultság utólagos
igazolásának eseteiben jelentős gyakorisággal valószínűsíthető, hogy valós
jogosultság nélkül történt a parkolóhely igénybevétele, mely esetek
visszaszorítása miatt szükséges az emelés végrehajtása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és
elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a parkolás szabályozásáról és a várakozás
igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII. 20.)
Kt. rendelet – módosítására előterjesztett rendelet
tervezetet elfogadja és ___/2007.(II. __.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
Tapolca, 2007. január 25.
Ács János s.k.
polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___./2007.(II. .) Kt. rendelete
(tervezet)
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 16. § (1) bekezdése, valamint a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: KRESZ) 15. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint az 58/2004.(XII. 20.) Kt. rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:
1.§
Az 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:
(4) Az üzemeltető a kijelölt fizető parkolóhely más célú használatához
hozzájárulhat ideiglenesen, meghatározott időre építkezést segítő felvonulási,
vagy anyagtárolási terület céljára, valamint rendezvények helyszínéül. Ez
nem mentesíti az érintettet a más jogszabályokban előírt engedélyek,
hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
2. §
A 7. § rendelkezései helyébe az alábbiak kerül:
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
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 utca kereszteződés, a Halápi
út, a Kisfaludy S. u., a Bem Apó u. és a 2925 hrsz-ú önkormányzati út
között, magába foglalva 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
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II. (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
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
Iskola utca: az Ady Endre utca és a Tamási Áron Művelődési Központ
bejárója közötti útszakaszon
Arany János utca: a Kossuth L. u. 1. számú társasház és a Csobánc utca
kereszteződése közötti útszakaszon kijelölt parkolóhelyek
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 3-57. épületek által határolt közterület is.
3. §
A 8. § (1) bekezdésében az alábbi módosítás szükséges:
(1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek és a kizárólagos
használatért fizetendő díjak (továbbiakban együttesen: parkolási díjak),
valamint a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíjak mértékét az
üzemeltető javaslatára a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
előzetes egyeztetésével Tapolca Város Képviselő-testülete állapítja meg.
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A 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Alapdíj óránként:
DÍJÖVEZET
DÍJOSZTÁLY A.
I. (piros)
220 Ft/óra
II. (zöld)
140 Ft/óra
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

DÍJOSZTÁLY B.
Az A. díjosztály négyszerese
Az A. díjosztály négyszerese

4. §
A 9. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
(1) A várakozási díjat előre kell megfizetni a szándékolt várakozási időnek
megfelelően parkolójegy vagy bérlet megvásárlásával. A várakozási díj
megfizetése parkolójegy esetén történhet az automatában elhelyezett
készpénzzel,
valamint
mobiltelefonos
díjfizetési
rendszer
használatával.
A 9. § (2) bekezdés helyébe az alábbi lép:
(2) Fizetőparkolóhelyen a minimálisan fizetendő díj 30 perc várakozási időnek
felel meg.
5. §
A 10. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
(1) A várakozási díj megfizetését érvényes és egyszerűsített számlaként is
használható parkolójeggyel, vagy bérlettel kell igazolni. A mobiltelefonnal
történő vásárlás esetén, az üzemeltető (mobiltelefonos parkolást lebonyolító
szervezet) által küldött SMS üzenet szolgál igazolásul.
6. §
A 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint kerül módosításra:
a) A pótdíj 8 munkanapon belül az egy órai várakozási díjon felül a díj
tízszerese
b) 8 munkanapon túl, illetve felszólítás után az 1 órai várakozási díjon felül
a díj harmincszorosa és költségei
c) Pótlólagos bemutatási díj (bérlet, jegy, mozgássérült-, eü. igazolvány,
egyéb igazolás) 8 munkanapon belül 500,- Ft, azt után a bemutatási
jogosultság elévül.
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7. §
A 11. § (6) bekezdése helyére az alábbiak kerülnek:
(6) Amennyiben a pótdíjat 8 munkanapon belül nem fizetik meg, úgy az
üzemeltető az érvényben lévő polgári jog szabályai szerint eljárást
kezdeményezhet.
8. §
(1) A rendelet 2007. március 1. hatályba.
Tapolca, 2007. február 13.
Ács János
polgármester

Dr. Imre László
jegyző
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