
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
11/2016. (V. 2.) 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.) 1. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) Tapolca Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló
és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként és kivett,
beépítetlen területként nyilvántartott belterületi földrészletekre,”

2. §

A R. 4. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki: 

„n) az önkormányzat által támogatott rendezvényekkel kapcsolatos közterület-használat,
a polgármester hozzájárulása alapján.”

3. §

A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § A közterület-használatra vonatkozó kérelmet, bejelentést formanyomtatványon kell a
hivatalhoz benyújtani. A megállapodás megkötéséről – vagy annak megtagadásáról – a 
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül kell dönteni.”

4. §

A R. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 „(3) Az önkormányzat által készített helyhez kötött hirdetőállványon történő hirdetés 
elhelyezésére közterület-használati megállapodást maximum 5 éves időtartamra lehet 
kötni, mely időtartam - indokolt esetben közös megegyezéssel - meghosszabbítható” 

5. §

A R. a következő 24/A. §-sal egészül ki: 

„24/A. § Az ebek közterületen történő futtatására az 5. mellékletben felsorolt területek 
szolgálnak. Az ebet futtató köteles gondoskodni arról, hogy az állat a kijelölt terület határait
ne hagyhassa el.”



6. §

(1) A R. 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. a jelen rendelet 2. melléklete szerinti 5. melléklettel egészül ki.

7. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályozásáról és a 
várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének 1. pontjában foglalt felsorolás a következő 1.10 alponttal egészül ki: 

„1.10. a Kisfaludy Sándor utca, a Tamási Áron Művelődési Központ és a Köztársaság tér közötti 
terület (2842, 2845, 2846 hrsz.)

8. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletének 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletére, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre.” 

9. §

(1)  Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő első napon 
hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a R. 5. § (2) bekezdés d) és e) pontjában a „48 órát meghaladó” szövegrész.

(3) Hatályát veszti a R. 1. és 2. melléklete.

(4)  Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás 
szabályairól szóló 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendeletének

a) 11. § (6) bekezdése és
b) az 5. melléklete.

Tapolca, 2016. április 29.

 Dobó Zoltán sk.  Ughy Jenőné sk. 
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2016. május 2.

         Ughy Jenőné sk. 
                                                                            jegyző



1. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati díjak

A
A közterület használat módja

B
Díj

1.
Mobil tájékoztató és megállító táblák, pavilon, kitelepült
elárusítóhely, árusító és bank-automaták elhelyezése,
árubemutatás, ideiglenes alkalmi- és idényjellegű árusítás 

1.500 Ft/m2/hó

2.
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

3.
10 m2 alatti kiállítás, vásár, alkalmi vásár, politikai-, sport-
és kulturális rendezvények, tűzijáték 
(közút, járda, egyéb közterület igénybevételével)

250 Ft/m2/nap

4.
10 m2 feletti kiállítás, vásár, alkalmi vásár, politikai-, sport-
és kulturális rendezvények, tűzijáték 
(közút, járda, egyéb közterület igénybevételével)

100 Ft/m2/nap

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

6. Vendéglátóipari előkert 1.500 Ft/m2/hó

7.
Önkormányzat által készített helyhez kötött
hirdető állványon történő hirdetés elhelyezése 

2.500 Ft/m2/félév

8. Hirdetőhely, reklámtevékenység 5.000 Ft/m2/félév

9.
14 napot meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag, törmelék és tüzelőanyag elhelyezése 

100 Ft/m2/hó

2. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az ebek futtatására kijelölt területek és közterületek

1. 733. hrsz-ú terület: a Patakpart erre alkalmas része

2. 3437/50. hrsz-ú közterület: a Kazinczy tér 7-9. számú ingatlanok és a hőközpont mögötti 
terület

3. 1877/19. hrsz-ú közterület: Klapka út 9. (Dobó ltp.) sz. ingatlan utáni rész észak felé

4. 0394/2. hrsz-ú terület (Diszel).


