
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2008. (XII. 29.) Kt. rendelete

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

Tapolca Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. Törvény 
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület használatáról és az
üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 16/2005. (V.26.) Kt. rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

f) alkalmi és mozgóárusításra, mozgóbolt üzemeltetésre, valamint javító és szolgáltató
tevékenységre,

2. §.

A Rendelet 2. § (2) bekezdés i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

i) a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, árubemutató, hirdető-
berendezés, cég- és címtábla, fényreklám, falikar, üzleti védőtető (kivéve kihajtható 
napernyő) elhelyezéséhez, 

3. §.

A Rendelet 2. § (3) bekezdése új i) ponttal egészül ki, amely az alábbi rendelkezést
tartalmazza:

i) bárminemű árusító tevékenységre (kivéve a szezonban történő karácsonyfa árusítást) a 
Hősök terén az autóbusz pályaudvartól délre eső és az emlékművek körüli területekre 
(Tapolca 2775. és 2776. hrsz.)

4. §.

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az üzlettel nem rendelkező vállalkozó (kereskedő) közterületen a szükséges hatósági 
engedélyek birtokában, a közterület kezelőjének hozzájárulása esetén csak az üzletek 
működési rendjéről szóló 133/2007. (VI.13.) Kormányrendeletben meghatározott termékeket 
értékesítheti. (1. sz. melléklet)



5. §.

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Mozgatható reklámhordozó csak a hirdetett üzlet 50 méteres körzetében, annak
nyitvatartási ideje alatt lehet közterületen, ha a közterület-használati engedélyben
meghatározott kivitelben gyártották le és helyezték el. Kereskedelmi-szolgáltató vagy
vendéglátó-ipari egységenként csak egy mobil hirdető berendezés helyezhető el. 

6. §.

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A közút nem közlekedési célú használatát engedélyező közútkezelői hozzájárulás iránti 
kérelemhez mellékelni kell az érintett útvonalon tömegközlekedést lebonyolító szervezettel
történt egyeztetési jegyzőkönyvet, a Rendőrkapitányság, az útkezelő hozzájárulását, valamint 
2.200,- Ft illetékbélyeget.

7. §

A Rendelet 10. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki, amely az alábbi rendelkezéseket
tartalmazza:

(3) Fizető parkolóhely céljára fenntartott várakozóhelyeken, díjfizetési időszakban 
termékbemutató célú reklámhordozó nem helyezhető el, illetve mozgóárusítás vagy 
mozgóbolt üzemeltetése nem végezhető. 

8. §.

A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) Szezonális használatú vendéglátó-ipari előkert esetében a közterület-használati engedély 
lejártával a közterületet eredeti állapotába vissza kell állítani. A közterület-használó kérelmére
indokolt esetben lehetőség van a vendéglátó-ipari előkert felépítményének, illetve egyéb 
tartozékainak a közterületen történő tárolására. Ebben az esetben a vendéglátó-ipari előkert 
vendéglátásra nem használható és az egyébként megállapított díj 50%-át kell a vendéglátó-
ipari előkert teljes területe után megfizetni. 

9. §

A Rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

f) a jogosult képviseletére megbízott/meghatalmazott személy(ek) nevét és lakcímét,

10. §

A Rendelet 17. §-a új (5) bekezdéssel egészül ki, amely az alábbi rendelkezéseket
tartalmazza:

(5) Amennyiben a síkalakú reklámberendezés mindkét oldalán hirdetés található, azok után –
az e rendelet hatályba lépését követően kiadott közterület-használati engedélyek esetében – 



külön-külön is meg kell a (4) bekezdésben meghatározott módon számított közterület-
használati díjat fizetni.

11. §

A Rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) Ünnepi, városi és civil szervezésű rendezvények esetén a polgármester a közterületi-
használati díj fizetése alól felmentést adhat.

12. §

A Rendelet 18. §-a új (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki, amelyek az alábbi rendelkezéseket
tartalmazzák:

(6) A kérelmezőnek a tulajdonában lévő ingatlan előtti, felújításra szoruló járdaszakasz, 
illetve – különösen indokolt esetben – az úttestig terjedő közterület térkő burkolattal vagy 
gyephézagos betonelemekkel saját költségén történő leburkolására a polgármester tulajdonosi 
hozzájárulást adhat. A kérelemben be kell mutatnia, hogy a burkolást a közlekedés biztonsága
igényli, nem jár növényzet pusztításával, vagy nem ellentétes a városrendezési tervekkel. A
tulajdonosi hozzájárulásban elő kell írni a felhasználásra kerülő anyagokat és kivitelezési 
technológiát. A tulajdonosi engedély önmagában nem jogosít fel a közterület használatára és a
közterület-használati díj mérséklésére.

(7) Amennyiben a kérelmező által tulajdonosi hozzájárulás birtokában megvalósított 
beruházás közlekedési, városrendezési, városképi, idegenforgalmi érdekeket vagy egyéb
közérdeket is szolgál, és a kérelmező a beruházással érintett területen olyan tevékenységet 
kíván folytatni, amelyet csak közterület-használati engedély birtokában lehet, a közterület-
használati engedélyben a polgármester – a beruházás költségeit igazoló, hat hónapnál nem
régebbi ÁFA-s számla bemutatása esetén, kérelem alapján – a beruházás fenti számlával
igazolt bekerülési költségeiből legfeljebb 300.000 Ft összeget a közterület-használati díjban 
jóváírhat.

13. §

A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A közterületbontással kapcsolatos közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Műszaki Irodájához kell benyújtani.  

14. §

A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek kötelező tartalmi elemei a 3. számú 
mellékletben felsorolt dokumentumok.

15. §

A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:



(1) A közút területén végzett közmű fenntartási és rekonstrukciós munkák és az egyéb nem 
közlekedési célú, útfelbontással járó használat esetében a 4. számú mellékletben foglalt
igénybevételi díjat kell fizetni. A közút igénybevételéért fizetendő díj a kezelői 
hozzájárulásban foglalt tervezett időtartam alapján előre esedékes napi díj. 

16. §

A Rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az adott igénybevételre vonatkozóan az (1) bekezdésben megállapított időtartam letelte 
után, illetve a kezelői hozzájárulástól eltérő igénybevétel esetén a szabálytalanság 
fennállásának időtartamára, a közút kezelőjének kérelmére a közlekedési hatóság pótdíjat 
állapíthat meg, és szabhat ki az igénybevevővel szemben. 

17. §

A Rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A rendkívüli igénybevétel miatt végzett bontást a közút kezelőjének munkanapokon 8-16 
óráig azonnal, egyéb időszakban a soron következő első munkanapon 8 óráig be kell jelenteni, 
aki azt nyilvántartásba veszi.

18. §

A Rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) November 15 – március 1-ig terjedő időszakban történő rendkívüli igénybevétel esetén 
ideiglenes helyreállítást (ckt cementstabil) kell végezni, majd március 1-je után – a közút
típusának megfelelő – végleges helyreállítást.  

19. §

(2) A Rendelet 22. § (6) és (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) Ha a hibaelhárítási munkálatok helyreállítása a bejelentéstől számított 2 héten belül nem 
történik meg, a 21. §. (3) bekezdés alapján a kezelői hozzájárulás nélküli útfelbontásra 
vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 

(7) Ha a (2) bekezdésben megjelölt határidőn belül nem jelentik be a közterület felbontását, 
akkor az igénybevevőnek az észleléstől számított két héten belül a helyreállítást el kell 
végezni, továbbá a közút kezelőjének a 21. §. (3) bekezdés alapján a kezelői hozzájárulás 
nélküli útfelbontásra vonatkozó előírásokat kell alkalmaznia. 

20. §

A Rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A munkák kezdési és befejezési időpontját a Városüzemeltetési és Műszaki Irodára kell 
bejelenteni.



21.§

A Rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az igénybevétellel érintett útszakasz forgalmi sávját(jait) teljes szélességében és eredeti
burkolattal azonos módon a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott technológiával és 
feltételekkel köteles az építtető helyreállítani. Az igénybevétel után az érintett járdaszakaszt 
minden esetben az építtető köteles teljes szélességben és az igénybevétel hosszában az eredeti 
burkolattal azonos módon újjáépíteni.

22. §

A Rendelet 25.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel vagy 
jelzéssel nem rendelkezik, azt

a) a főútvonalon és erdőterületen egyáltalán nem, 
b) mellékútvonalon és várakozóhelyeken legfeljebb 15 napig szabad tárolni.

23.§

A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Üzemképtelen jármű tárolására közterület-használati engedély a 2. § (3) bekezdés b) 
pontja alapján nem adható.

24.§

(1) A Rendelet 27.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az elszállított jármű részére a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Műszaki 
Irodája biztosít tároló helyet az önkormányzati tulajdonú Városi Sporttelepen (Tapolca,
Sümegi út 40.).

(2) A Rendelet 27. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

(4) A hatósági jelzéssel rendelkező, de hatósági engedéllyel nem rendelkező járművet a közút 
kezelője a tudomásra jutást követő 15 napon túl a jelen § (1-3) bekezdésében foglaltak szerint 
elszállíthatja.

25. §

A Rendelet 28. § (3) bekezdése hatályát veszti.

26. §

(2) A Rendelet 30. § (2) d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

d) alkalmi és mozgó árusítási tevékenységet folytat, mozgóboltot üzemeltet



27.§

(1) A Rendelet 30. § (3) bekezdés e) pontja hatályát veszti.

(2) A Rendelet 30. § (3) bekezdése új m) ponttal egészül ki, amely az alábbi rendelkezéseket
tartalmazza:

m) a közúti igénybevétel munkálatainak megkezdését és befejezését nem jelenti be

28. §

A Rendelet 31. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A közterület-használati díjak mértéke minden év március 01-től az előző évi hivatalos 
fogyasztói árindex figyelembe vételével, de attól eltérően is változtatható. 

29. §

A Rendelet 31. § (1) bekezdése új j) és k) pontokkal egészül ki, amelyek az alábbi
rendelkezéseket tartalmazzák:

j) Igénybevételi hely: egy külön területi korlátozással érintett kivitelezési hely.
k)  Létesítmény működési funkciója: az ellátandó ingatlan funkciója, aszerint, hogy az

lakossági vagy vállalkozási (üzleti) funkcióval rendelkezik.

30.§

(1) A Rendelet 2. sz. mellékletének b) pontjából az árusítósátor és árusító asztal megnevezés
törlésre kerül és ugyanezen melléklet g) pontjába kerül áthelyezésre.

(2) A Rendelet 2. sz. mellékletének e) pontjában lévő „Használaton kívül (okt.1.-ápr.30.)” 
megnevezés és a hozzátartozó díjtétel törlésre kerül.

31. §

A Rendelet 3.számú mellékletében az „Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda” helyébe a
Városüzemeltetési és Műszaki Iroda elnevezés lép. 

32. §

A Rendelet 4. sz. mellékletének helyébe az alábbi rendelkezés lép:



4. számú melléklet

A rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a közút területének építési munkaterület céljából
történő igénybevételéért fizetendő díj  

Igénybevétel fajtája Díja

Közterület-bontás közlekedési
területen

50 Ft/m2/nap

Közterület-bontás közlekedési
területen, teljes útlezárással

100 Ft/m2/nap

Közterület-bontás zöldterületen 50 Ft/m2/nap

Amennyiben a táblázat alapján kiszámított igénybevételi díj nem éri el az alábbi összegeket,
abban az esetben – a megvalósításra kerülő létesítmény működési funkciója 
figyelembevételével – az alábbi minimális díjak alkalmazandók:

a/ Lakossági (egyéni) célú létesítmény esetén:
 Részleges útlezárás esetén 4.000.- Ft/igénybevételi hely,
 Teljes útlezárás esetén 8.000.- Ft/igénybevételi hely,
 Zöldterület bontás esetén 4.000,- Ft/ igénybevételi hely,

b/ Vállalkozás (üzleti) és egyéb nem lakossági célú létesítmény esetén:
 Részleges útlezárás esetén 8.000.- Ft/igénybevételi hely,
 Teljes útlezárás esetén 16.000.- Ft/igénybevételi hely,
 Zöldterület bontás esetén 8.000,- Ft/igénybevételi hely.

33. §

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

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

34. §.

Ez a rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.

Tapolca, 2008. december 23.

Sólyom Károly sk. Dr. Imre László sk.
 alpolgármester  jegyző  

Kihirdetve: 2008. december 29. Dr. Imre László sk.
  jegyző 


	f)	alkalmi és mozgóárusításra, mozgóbolt üzemeltetésre, valamint javító és szolgáltató tevékenységre,
	(2) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek kötelező tartalmi elemei a 3. számú mellékletben felsorolt dokumentumok.
	(1) A közút területén végzett közmű fenntartási és rekonstrukciós munkák és az egyéb nem közlekedési célú, útfelbontással járó használat esetében a 4. számú mellékletben foglalt igénybevételi díjat kell fizetni. A közút igénybevételéért fizetendő díj a kezelői hozzájárulásban foglalt tervezett időtartam alapján előre esedékes napi díj.
	(3) Az adott igénybevételre vonatkozóan az (1) bekezdésben megállapított időtartam letelte után, illetve a kezelői hozzájárulástól eltérő igénybevétel esetén a szabálytalanság fennállásának időtartamára, a közút kezelőjének kérelmére a közlekedési hatóság pótdíjat állapíthat meg, és szabhat ki az igénybevevővel szemben.
	(2) A rendkívüli igénybevétel miatt végzett bontást a közút kezelőjének munkanapokon 8-16 óráig azonnal, egyéb időszakban a soron következő első munkanapon 8 óráig be kell jelenteni, aki azt nyilvántartásba veszi.
	(5) November 15 – március 1-ig terjedő időszakban történő rendkívüli igénybevétel esetén ideiglenes helyreállítást (ckt cementstabil) kell végezni, majd március 1-je után – a közút típusának megfelelő – végleges helyreállítást.
	(6) Ha a hibaelhárítási munkálatok helyreállítása a bejelentéstől számított 2 héten belül nem történik meg, a 21. §. (3) bekezdés alapján a kezelői hozzájárulás nélküli útfelbontásra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
	(7) Ha a (2) bekezdésben megjelölt határidőn belül nem jelentik be a közterület felbontását, akkor az igénybevevőnek az észleléstől számított két héten belül a helyreállítást el kell végezni, továbbá a közút kezelőjének a 21. §. (3) bekezdés alapján a kezelői hozzájárulás nélküli útfelbontásra vonatkozó előírásokat kell alkalmaznia.
	(3) Az igénybevétellel érintett útszakasz forgalmi sávját(jait) teljes szélességében és eredeti burkolattal azonos módon a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott technológiával és feltételekkel köteles az építtető helyreállítani. Az igénybevétel után az érintett járdaszakaszt minden esetben az építtető köteles teljes szélességben és az igénybevétel hosszában az eredeti burkolattal azonos módon újjáépíteni.
	a)	a főútvonalon és erdőterületen egyáltalán nem,
	b)	mellékútvonalon és várakozóhelyeken legfeljebb 15 napig szabad tárolni.
	(1) Üzemképtelen jármű tárolására közterület-használati engedély a 2. § (3) bekezdés b) pontja alapján nem adható.
	24.§
	(1) A Rendelet 27.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
	(2) A Rendelet 27. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
	(4) A hatósági jelzéssel rendelkező, de hatósági engedéllyel nem rendelkező járművet a közút kezelője a tudomásra jutást követő 15 napon túl a jelen § (1-3) bekezdésében foglaltak szerint elszállíthatja.
	d) alkalmi és mozgó árusítási tevékenységet folytat, mozgóboltot üzemeltet
	(2) A Rendelet 30. § (3) bekezdése új m) ponttal egészül ki, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
	29. §
	j) 	Igénybevételi hely: egy külön területi korlátozással érintett kivitelezési hely.
	k) 	Létesítmény működési funkciója: az ellátandó ingatlan funkciója, aszerint, hogy az lakossági vagy vállalkozási (üzleti) funkcióval rendelkezik.
	30.§
	31. §
	A Rendelet 3.számú mellékletében az „Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda” helyébe a Városüzemeltetési és Műszaki Iroda elnevezés lép.
	32. §
	Amennyiben a táblázat alapján kiszámított igénybevételi díj nem éri el az alábbi összegeket, abban az esetben – a megvalósításra kerülő létesítmény működési funkciója figyelembevételével – az alábbi minimális díjak alkalmazandók:
	a/ Lakossági (egyéni) célú létesítmény esetén:
		Részleges útlezárás esetén 4.000.- Ft/igénybevételi hely,
		Teljes útlezárás esetén 8.000.- Ft/igénybevételi hely,
		Zöldterület bontás esetén 4.000,- Ft/ igénybevételi hely,
	b/ Vállalkozás (üzleti) és egyéb nem lakossági célú létesítmény esetén:
		Részleges útlezárás esetén 8.000.- Ft/igénybevételi hely,
		Teljes útlezárás esetén 16.000.- Ft/igénybevételi hely,
		Zöldterület bontás esetén 8.000,- Ft/igénybevételi hely.
	33. §
	Tapolca, 2008. december 23.
		alpolgármester 	jegyző
	Kihirdetve: 2008. december 29.	Dr. Imre László sk.
			jegyző

