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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. 
(VI.21.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) jelenlegi módosítását az 
indokolja, hogy a Tapolca, 880/3 hrsz alatti, Nagyköz u. 7. számú társasház déli 
oldalán a társasház építésekor kialakított parkolóban előírt és kialakított tűzoltási 
felvonulási területet folyamatosan parkolásra használják a fizető parkolók kikerülése 
érdekében. A szabálytalanul parkoló gépjárművek kiszorítása érdekében fizikai 
lezárások történtek, de a kihelyezett oszlopokat folyamatosan letávolították. A terület 
forgalmirend felülvizsgálatakor a katasztrófavédelem nyilatkozott, hogy részére 
épület megközelítése az északi oldal felől megfelelőbb, így nem kell fenntartani 
részükre a területet. 
A kialakult közlekedési helyzet rendezése érdekében javasoljuk a területet fizető 
parkolók körébe bevonni. Ehhez a Rendelet 1. mellékletének 2.1 és 2.3 pontjának 
módosítására, egybefoglalására van szükség, kiegészítve a Nagyköz u. 7. számú 
társasház előtti parkoló területével. 
A Nagyköz u. 7. számú társasház előtti parkolóterület fizetőparkoló övezetbe történő 
besorolásával ( kb 10 db férőhely) bevételnövekedés várható, hiszen olyan terület kerül 
fizető övezetbe, amelyet, kikerülve a díjfizetést, egyre többen használtak az elmúlt 
években és új parkolóautomata kihelyezésére sincsen szükség, elegendők a közeli 
automaták. A bevétel növekedés mértéke előzetesen nem becsülhető meg, mivel 
többnyire az ott lakók fogják használni. 
 



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 ……/2019. (…..) számon önkormányzati 
rendeletei közé iktatja. 
 
 
 

Tapolca, 2019. május 29. 
 
 
            Dobó Zoltán 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 /2019. (        ) 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: Rendelet) 1. melléklet 2.1 pontja helyébe a következő pont lép: 
 
„2.1. Nagyköz utca 874 hrsz-ú ingatlanon kialakított parkolók: A Nagyköz u. 9. számú 

társasház előtti parkolósáv, a Nagyköz u. 7. számú társasház előtti parkoló területe, 
Nagyköz u. 5. számú társasház előtti és mögötti parkolósávok, a Nagyköz u. 3. számú 
bölcsőde melletti parkoló teljes területe, a Batsányi J. u. 3. számú társasház melletti 
parkolósáv, a Fő tér 4. szám mögötti parkoló területe.” 

 
 

2. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletének 2.3. pontja. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Tapolca, 2019. június 21. 
 
 
 Dobó Zoltán dr. Németh Mária Anita   
 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 gazdasági hatása, hogy a Nagyköz u. 7. számú társasház előtti parkolóterület 
fizetőparkoló övezetbe történő besorolásával bevételnövekedés várható.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye nem 
keletkezik. 

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet a Tapolca Városgazdálkodási Kft-
nél, mivel nem kerül kihelyezésre új parkolóautomata.   
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának szükségességét a parkoló terület fizetőparkoló övezetbe történő 
besorolása és a terület lehatárolás pontosítása 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.  


