
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
5/2015. (II. 23.) 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. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a a parkolás szabályozásáról és a 
várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 9. § (3-5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) Valamennyi parkolóhelyre érvényes rendszámhoz kötött havi bérlet ára egységesen
4.500,- Ft.
(4) Kizárólag a 2. besorolású (zöld) övezetben lévő fizető parkolóhelyekre érvényes 
rendszámhoz kötött havi bérlet ára 2.300,- Ft.
(5) Valamennyi díjövezetre vonatkozó rendszámhoz kötött éves bérlet ára egységesen
40.000,- Ft.”

(2) A R. 9. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5a) A 2. besorolású (zöld) díjövezetben lévő fizető parkolóhelyekre a rendszámhoz nem 
kötött (biankó) éves bérlet díja 30.000,- Ft.”

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

„(5b) Az 1. besorolású (piros) díjövezetben lévő fizető parkolóhelyekre a rendszámhoz nem 
kötött (biankó) éves bérlet díja 40.000,- Ft.”

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

„(5c) Valamennyi díjövezetre vonatkozó rendszámhoz nem kötött (biankó) éves bérlet díja
egységesen 60.000,- Ft.”

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

„(6) A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a bérlet kiállításának díja nélkül. A bérlet kiállítási díja
800 Ft.”

2. §

A R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása, vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása 
esetén üzemeltető az érvényben lévő polgári jog szabályai szerint járhat el. Az első 
felszólítás ügyviteli költsége bruttó 2.000,- Ft. A követelés érvényesítésének járulékos
költségei a gépjármű üzemben tartóját terhelik.”  



3. §

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

„(4) A nem tapolcai lakóhellyel rendelkező, fizetőparkolási övezetben lévő önkormányzati, 
köznevelési, egészségügyi vagy közhivatali intézményben dolgozó az intézmény
vezetőjének kezdeményezésére és a polgármester egyedi döntése alapján a tulajdonában 
lévő gépkocsira egy darab 2. (zöld) díjövezetre érvényes éves bérletet válthat, melyen 1 
gépkocsi rendszáma tüntethető fel. A bérlet ára 4.500,- Ft.” 

(2) A R. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A díjmentes vagy kedvezményes parkolásra jogosító éves bérletet az üzemeltető a 
kedvezményezett kérésére a bérlet kiállítási díjainak megtérítése ellenében állítja ki.”

(3) A R. 13. § (9) bekezdés felsorolást megelőző bevezető szövegrészének helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(9) Valamennyi díjövezetben érvényes díjmentes éves bérletre jogosultak a 9. § (6) bekezdés
szerinti bérlet kiállítási díj megfizetése ellenében, az alábbi személyek, szervek,
intézmények:”

(4) A R. 13. § (9) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

4. §

Hatályát veszti a R. 13. § (10) bekezdése.

5. §

(1) A rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetést követő első napon lép 
hatályba.

(2) A rendelet 1. § (2)-(5) bekezdései és a 2. § 2015. április 1. napján lépnek hatályba.

Tapolca, 2015. február 20.

Dobó Zoltán sk. Ughy Jenőné sk.  
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2015. február 23.

Ughy Jenőné sk. 
                                  jegyző 


