
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

15/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete

a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről 
szóló 16/2005. (V.26.) Kt. rendelet módosításáról

1. §

A rendelet 3. §-a az alábbi bekezdéssekkel egészül ki:

(6) A vendéglátóterasz építési engedélyezési eljárás hatálya alá nem tartozó létesítése során, a
kérelmező kötelezettsége, hogy építés tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által 
készített terv, továbbá a tervre vonatkozó főépítészi szakvélemény a kérelem mellékletét 
képezze.

(7) Az építési engedély illetve a főépítészi szakvélemény kiadásának feltétele, a 253/1997. 
(XII. 20.) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. 
rendelet 4. számú mellékletében meghatározott számú parkolóhelyek biztosításának
igazolása a saját ingatlanon belüli elhelyezhetőségről, vagy amennyiben ez nem 
lehetséges, az Tapolca Város Önkormányzatával a parkolóhelyek kiváltására megkötött
megállapodás bemutatása.

2. §

A 14. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

(3) Tapolca város belterületén mutatványos tevékenységre, cirkusz vendégszereplésre
közterületeken, közhasználatú zöldfelületeken engedély nem adható ki.

3. §

A 18. § (2) bekezdése tartalmazza a közterület-használati díjakat. A díjszabás g./ pontja az
alábbiak szerint módosul:

Díja I. övezet II. övezet

g./ Alkalmi árusítás, javító és
szolg. Tevékenység valamint
a 4/1997. Korm. rendelet
alapján árusít ható termékek(
pl. fenyő fa, szilveszteri 
cikkek)

Ft/m2 /nap 600,- Ft 500,- Ft

4. §

A 30. § (3) bekezdése l) pontja helyébe az alábbi mondatrész kerül:
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l.) a közterületbontás e rendeletben meghatározott feltételeit és követelményeit megszegi.

5. §

(1) A rendelet 2006. július 1-én lép hatályba.

Tapolca, 2006. június 16.

Ács János sk. Dr. Imre László sk.
 polgármester  jegyző  

Kihirdetve: Tapolca, 2006. június 19.

Dr. Imre László sk.
  jegyző  
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