
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
22/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
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 közterület használatáról szóló 
10/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § 11. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép: 

„11. Kitelepült árusítás, árubemutatás: a közterülettel határos üzletek homlokzati síkja
előtti közterületen történő árusítás (ide tartoznak a próbababára kihelyezett eladásra szánt 
ruhaneműk, kiegészítők is) az üzlet nyitvatartási ideje alatt, amely nem akadályozza a 
gyalogos forgalmat, és minimum 1,5 méter széles közterületet szabadon hagy.”

2. §

A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés m) pontja kivételével a közterület-használatot a használatot 30 nappal
megelőzően a hivatalhoz írásban be kell jelenteni.” 

3. §

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

„d) építési munkaterület igénybevételére, kivéve az önkormányzati tulajdonú vagy
résztulajdonú építmények, valamint a helyi védelem alatt álló építmények felújítása során
igénybe vett közterületeket,”

(2) A R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Nem köthető megállapodás azzal, akinek a használatba adóval szemben lejárt 
közterület-használati díjtartozása, adó- vagy köztartozása áll fenn.”

4. §

A R. 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A közterület-használati díjak befizetését a Városüzemeltetési Csoport folyamatosan
figyelemmel kíséri. Díjfizetés elmaradása intézkedik a hátralék behajtásáról.”

5. §

A R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A több napos, városi ünnepnapokhoz kötődő (pl. Tapolca Tavasz, Tapolcai Ünnepi 
Napok, Adventi várakozás stb.) önkormányzati rendezvényekről a szervező a 



rendezvények elnevezésére, helyére és időpontjára vonatkozó aktuális éves 
rendezvénynaptárt a Városüzemeltetési Csoportnak írásban megküldi. Ezen
rendezvények időtartamára és helyszíneire közterület-használatra vonatkozó 
megállapodást kötni nem lehet. A rendezvények időtartama alatt, és területének 
vonzáskörzetében jelentkező közterület használati igények esetében kérelmezőnek a 
rendezvény szervezőjével egyeztetnie kell.” 

6. §

A R. 26/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„26/A. § (1) A közterület filmforgatási célú használata vonatkozásában a mozgóképről 
szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Filmtörvény) és a végrehajtására kiadott, a
települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. rendelet szabályait kell
alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a Filmtörvényben 
meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.” 

7. §

A R. 26/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Ha a Filmtörvény szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a 
közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-
használat jóváhagyását meg kell tagadni.”

8. §

A R. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közút igénybevételéért fizetendő díjakat a 4. melléklet tartalmazza. Nem kell díjat 
fizetnie a közút igénybevételéért az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak.”

9. §

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő első 
napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a R. 26/B. § (5) bekezdése.

Tapolca, 2016. november 25.

 Dobó Zoltán sk.  Ughy Jenőné sk.   
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2016. november 28.

                                    Ughy Jenőné sk. 
                                          jegyző 


