
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
33/2006. (XII. 15.) Kt. rendelete

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet
alkotja.

1. §

Az engedély kiadása

(1) A rendelet 14. § (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés kerül:

A közterület használatáról a polgármester átruházott hatáskörben, határozatban dönt.

(2) A rendelet 14. § (5) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés kerül:

A meghatározott időtartamra szóló közterület-használatára engedélyt egész évre, 
hónapra, napra lehet kiadni.

(3) A rendelet 14. § (6) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés kerül:

A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl. gyümölcs – és 
zöldségárusítás céljára) esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) lehet
kérelemre a közterület használati engedélyt meghosszabbítani.

(4) A rendelet 14. § (8) bekezdéssel egészül ki:

 A határozat ellen a kérelmező jogorvoslattal élhet a Képviselő-testület felé. 

2. §

(1) A 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

A közterület-használati engedély kiadása során minden körülményt mérlegelve a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével azt kell vizsgálni, hogy a
határozat a közérdeket nem sérti-e, a környezetre milyen hatást gyakorol, a közrendet, a
közbiztonságot, közerkölcsöt, egészséget veszélyezteti-e, az ott lakók nyugalmát nem e
zavarná.

(2) A 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

Az engedély kiadása, közterület-használati engedélyről szóló határozat (továbbiakban 
engedély) jogerőre emelkedésével jön létre, melynek tartalmaznia kell: 
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a) a kérelmező nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét, 
b) a közterület- használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen 

feltétel bekövetkeztéig érvényes,
c) felépítmény esetén annak funkcióját, valamint az ott végzendő tevékenységi profilt, 
d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos

meghatározását,
e) anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület-használatnál annak

kikötését, hogy a tárolás csak a munka- és egészségvédelmi előírásokban foglaltak 
szerint történhet,

f) a jogosult közterületet érintő tevékenységben részt vevő bejelentett családtagjának, 
alkalmazottainak, illetve megbízottjának nevét és lakcímét,

g) a közterület- használat időtartalma alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és 
tisztántartási kötelezettség előírását,  

h) építési munka végzésének tartamára – szükség szerint – közterület felőli oldalon a 
városképi követelményeket kielégítő kerítés (palánk) létesítésének kikötését, 

i) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot -
kártalanítási igény nélküli - helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, 

j) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének
módját,

k) a jogorvoslati eljárás lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatást, 
l) tájékoztatás a közterület használat megszűnésének, megszüntetésének, illetve az 

engedély visszavonásának eseteiről, 

(3) A 15. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

A kérelmező köteles a közterület – használatáról szóló engedélyt a helyszínen tartani, 
illetve a létesítményen vagy hirdető-berendezésen a nevét vagy az engedély számát 
(kereskedő esetében a székhelyet is) jól látható helyen és módon feltüntetni. 

(4) A 15. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

Az engedély csak a kérelmezőt, magánszemély esetén annak alkalmazottját és segítő 
családtagját, jogi személy esetén annak tagját, vagy megbízottját jogosítja fel a
közterület használatára.

3. §

(1) A 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 A közterület – használati engedély megszűnése, megszűntetése, illetve az engedély 
visszavonásának esetei

16. § (1) A közterület használatát határozott időn belül meg kell szüntetni, ha: 

a) a kérelmező a területet nem az engedélyezett tevékenységre, vagy nem az előírt 
feltételeknek megfelelően használja, 

b) a kérelmező a közterület-használati díjat, az esedékességet követő 8 napon belül 
felszólítás ellenére nem fizeti meg,

c) a közterület-használati engedélyt a kérelmező kérésére, közös megegyezéssel is 
megszüntethető, ha a bérelt közterületet az engedélyben meghatározott célra nem 
tudja használni, vagy bármely okból (pl. betegség; tevékenységre jogosultság
elvesztése, megszűnése stb.) a közterületet nem kívánja igénybe venni.  
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(2) A közterület használati engedély érvénye megszűnik,  
a) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a 

jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti,
b) a jogosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

társaság esetén - jogutód nélküli megszűnésével, 
c) ha a jogosult bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy,
d) a közterület-használati engedély érvénye a lejárta előtt legalább 30 nappal benyújtott 

kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és a
meghosszabbítás engedélyezésére az e rendeletben az eredeti engedély megadására
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

4. §

A 17. § helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

(1) A közterület-használati díj évi, havi, napi, négyzetméterre, illetve darabszámra vetített,
továbbá alkalmi árusítási díj.

(2) A közterület-használatért megállapított díj engedélyben meghatározott első részletét a 
jogorvoslati határidő leteltéig kell megfizetni.  

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a
létesítmény közterületből elfoglalt - a talajszintre vetített - alapterületét (pl. előtető, 
napvédő, ponyva stb.) kell figyelembe venni. A díjkötelezettség megállapításánál 
minden töredék négyzetmétert teljes négyzetméternek kell számítani.

(4) Reklámberendezések esetén a terület díjövezetének megfelelően a teljes reklámfelület 
(lábakon álló felület esetén a talaj síkjáig meghosszabbított) méretét (területét) kell a
díjfizetés alapjának tekinteni.

5. §

A 18. § (5) bekezdése az alábbiakban kerül módosításra:

(5) A falikarok és cégérek után megállapítandó közterület-használati díj fizetése alól a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyetértésével, - a Városszépítő Egyesület 
javaslatára - a polgármester felmentést adhat.

Jogharmonizációs záradék

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az 
Európai Közösség legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
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6. §

(1) A rendelet 2007. január 1-én lép hatályba.

Tapolca, 2006. december 12.

Ács János s.k. Dr. Imre László s.k.
 Polgármester  Jegyző  

Kihirdetve: Tapolca, 2006. december 15.

Dr. Imre László s.k.
Jegyző  
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