
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
19/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 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 közterület használatáról szóló 
10/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § 19. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép: 

„19. Reklámtevékenység: minden olyan figyelemfelhívásra alkalmas közlés, információ,
tevékenység, hirdető-berendezés, amely valamely áru kelendőségének növelésére, szolgáltatás 
igénybevételére vagy ennek fokozására irányul vagy valamely tevékenységet népszerűsít.” 

(2) A R. 2. §-a a következő 24. ponttal egészül ki: 

„24. Hirdetőhely: helyhez kötött hirdetőállványon történő hirdetés, ide értve a hirdetőhellyel 
felszerelt köztéri bútorokat (padok, kerékpártárolók stb) is.”

2. §

(1) A R. 5. §  (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) reklámtevékenységhez, hirdetőhelyek, mobil tájékoztató és megállító táblák kihelyezésére,” 

(2) A R. 5. §  (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„d) építési munkaterület 48 órát meghaladó igénybevételére, kivéve az önkormányzati
tulajdonú vagy résztulajdonú építmények felújítása során igénybe vett közterületeket,”

(3) A R. 5. §  (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló jogszabályban meghatározott, kizárólag 
üzletben árusítható termékek forgalomba hozatalára,”

(4) A R. 5. §  (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„d) szeszesital forgalmazására, kivéve a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 
jogszabályban foglaltak szerinti árusítást,”

3. §

A R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.



4. §

Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő első napon 
hatályát veszti.

Tapolca, 2015. szeptember 18.

 Dobó Zoltán sk.  Ughy Jenőné sk.  
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2015. szeptember 22.

      Ughy Jenőné sk. 
                        jegyző 



1. melléklet a 19/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati díjak

A B

1. A közterület használat módja Díj

2.
Mobil tájékoztató és megállító táblák, pavilon, kitelepült
elárusítóhely, árusító és bank-automaták elhelyezése,
árubemutatás, ideiglenes alkalmi- és idényjellegű árusítás 

1.500 Ft/m2/hó

3.
Film-, rádió- és televízió felvétel, ha annak időtartama az egy órát 
meghaladja, áru és göngyöleg elhelyezése, képzőművészeti, 
alkalmi javító és szolgáltató tevékenység

500 Ft/m2/nap

4.

10 m2 alatti kiállítás, vásár, alkalmi vásár, politikai-, sport- és
kulturális rendezvények, reklámtevékenység, tűzijáték, 48 órát 
meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, 
törmelék és tüzelőanyag elhelyezése  
(közút, járda, egyéb közterület igénybevételével)

250 Ft/m2/nap

5.

10 m2 feletti részre kiállítás, vásár, alkalmi vásár, politikai-, sport-
és kulturális rendezvények, reklámtevékenység, tűzijáték, 48 órát 
meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, 
törmelék és tüzelőanyag elhelyezése  
(közút, járda, egyéb közterület igénybevételével)

100 Ft/m2/nap

6. Mozgóbolti és mozgó árusításra 2.000 Ft/gk/nap

7. Vendéglátóipari előkert  1.500 Ft/m2/hó

8.
Önkormányzat által készített helyhez kötött hirdető állványon 
történő hirdetés elhelyezése  

2.500 Ft/m2/félév

9. Hirdetőhely 5.000 Ft/m2/félév


