
4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/3-7/2016.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének
rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet 
módosítása

Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Városüzemeltetési Csoport
Bakos Gáborné csoportvezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandó:  Gáspár András ügyvezető igazgató 
Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. 
(VI.21.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a Képviselő-testület 
legutoljára 2016. februárjában módosította.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: VG Kft.) rendelet-módosítási
indítványa, észrevételei alapján ismét felülvizsgálatra került a teljes rendelet és a
következő módosításokra lenne szükség: 

A díjmentességek és kedvezmények rendelkezéseiből a VG Kft. javaslata és az elmúlt 
időszak gyakorlati tapasztalata alapján több bekezdést is módosítani szükséges: 

A 13. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy mely gépkocsik jogosultak valamennyi
díjövezetben érvényes díjmentes éves bérletre. A VG Kft. kérte, hogy a rendelet
tartalmazza azt, hogy ki igazolhatja a mentességre jogosult gépjárműveket. Mivel a 
gyakorlat szerint a mentességre vonatkozó kérelmek - a gépkocsik rendszámainak
megadásával – eddig is a polgármesterhez érkeztek, a VG Kft. felé a tájékoztatás
megküldése is a polgármester részéről történt, ezért javasoljuk a (4) bekezdést a 
polgármesteri hozzájárulással kiegészíteni.

A taxi várakozóhelyekre vonatkozó kedvezményes bérleti díj megállapításáról szóló
rendelkezés a VG Kft szerint nem megfelelő, mert több taxi esetén ugyanazt a helyet 



nem adhatják bérbe több taxisnak, javaslatuk szerint azt csak az egy helyre érvényes
bérlettel lehetne igénybe venni. Kérésük továbbá, hogy a bérlet kiállítási díjat meg
kell fizetni.

A fizetőparkolók felsorolását és övezeti besorolását tartalmazó 1. melléklet 
aktualizálására is szükség van helyrajzi szám kiegészítés miatt.

A 2. mellékletben a fizetőparkoló övezetekben lévő, de a rendelet hatálya alá nem 
tartozó parkolóhelyek korrigálása szükséges a rendelet hatálya alá tartozó
parkolóhellyé történő visszaállítás miatt az alábbi parkolóhelyek tekintetében: 

- az 1.5. pont hatályon kívül helyezése: a Semmelweis Ignác utca Mentőszolgálat 
számára kialakított 4 db parkolóhely megszüntetése, mivel tapasztalataink
alapján a mentősök a Kórház belső területén az Orvosi Ügyelet melletti 
zúzalékos parkolót vették inkább igénybe.

- a 2.4 pont módosítása: az Arany János utca 6. előtti 3 db NAV parkoló helyett 2 
db parkolóhely maradna, az előző hónapokban településőreink által végzett 
kihasználtság vizsgálat alapján.

A módosításokról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a parkolás szabályozásáról és a
várakozás igénybevételének rendjéről szóló 
13/2010. (VI. 21.) önkormányzati
rendeletének módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet elfogadja és azt ……/2016.
(…..) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.

Tapolca, 2016. december 8.

Dobó Zoltán
polgármester

1. melléklet



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
/2016. ( ) önkormányzati rendelete

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

(tervezet)

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.) 13. § (4) bekezdés bevezető szövegrésze helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

„(4) A polgármester hozzájárulásával valamennyi díjövezetben érvényes díjmentes
éves bérletre jogosultak a bérlet kiállítási díjának megfizetése ellenében:”

2. §

A R. 13/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A taxi várakozóhelyet csak az arra az egy helyre érvényes bérlettel lehet igénybe
venni, melynek éves díja 20.000,- Ft, a bérlet kiállítási díjának megfizetése mellett.”

3. §

A R. 2. mellékletének 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 2.4  Arany János utca 6. előtt – 2 db parkolóhely (NAV)  

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a R. 2. mellékletének 1.5 pontja.

Tapolca, 2016. december 16.

 Dobó Zoltán Ughy Jenőné   
 polgármester jegyző 



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati 
rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. 
(VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek az a társadalmi hatása, hogy a rendelet hatálya alá nem tartozó
parkolóhelyek visszaállításával több parkolási lehetőség lesz a Semmelweis Ignác és 
Arany János utcában.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye
nincsen.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a szolgáltatást végző cég kérése alapján a 
jelenleg hatályos rendelet egyértelműbbé tétele, és a rendelet hatálya alá nem tartozó, 
de kihasználatlan parkolóhelyek visszaállítása indokolja.
A szabályozás elmaradásnak jogszabályon alapuló következménye nincs.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


