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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2008. (VII.23.) 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. rendeletet 
(továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Ör. bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

Tapolca Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. tv. 54. §. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazásai alapján az alábbi rendeletet
alkotja.

2. §

Az Ör. 2.§ (2) - (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(2) A közterület használatához közterület-használati engedélyt kell kérni:

a) önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, 
b) kereskedelmi árubemutató céljára
c) távbeszélő-készülék, postai levélszekrény (levelesláda) elhelyezésére, 
d) építési munkával kapcsolatos állvány és építőanyag elhelyezésére, 
e) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett kábelek illetve közművek 

elhelyezéséhez és ütemezett karbantartásához, ide nem számítva a hibaelhárítási
munkálatokat,

f) alkalmi és mozgóárusításra, valamint javító és szolgáltató tevékenységre,
g) vásári, piaci és kereskedelmi tevékenységre, ha nem az erre a célra kijelölt területre

vonatkozik,
h) vendéglátó-ipari előkert üzemeltetése céljára, 
i) a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-

berendezés, cég- és címtábla, fényreklám , falikar, üzleti védőtető (kivéve kihajtható 
napernyő) elhelyezéséhez, 

j) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység
céljára,

k) kerékpártároló kihelyezésére, létesítésére,
l) zöldfelület igénybevételére,
m) könyv- és hírlap árusítás folytatására és az ezek számára szolgáló pavilonok

elhelyezésére,
n) árusító fülke, kereskedelmi és szolgáltató pavilonok, árusító sátor, árusító asztal,
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árusító automata elhelyezésére,
o)1 a 3500 kg össztömeget meghaladó jármű közterületen történő tárolására, 
p) az élet- és balesetveszély elhárítási munkákhoz, ha az igénybevétel meghaladja a 72

órát
r) építési állvány és építési anyag elhelyezésére, tüzelőanyag tárolására 

(3) Nem adható közterület-használati engedély:

a) olyan közterületekre, ahol a tervezett létesítmény a közlekedést és a forgalom
biztonságát zavarja.

b) üzemképtelen jármű tárolásához. A város közterületein és a parkolókban 
üzemképtelen gépkocsik tárolása tilos.

c) tömegközlekedési járművek megállóiban, 
d) járművek közterületen történő mosására, iparszerű javítására, 
e)  zajos, bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység -kivéve tűzijáték- gyakorlására, 

erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, szeszes-ital (kimért és palackozott)
forgalmazására, kivéve városi rendezvények keretein belül, a szervezők által 
jóváhagyott esetekben,

f)  a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére, 
g) elárusítóhelyek, üzletek göngyölegeinek tárolására,
h) azokra a helyekre, ahol a tevékenység gyakorlása közút, járda, vagy járdasziget

(gépi) fenntartását akadályozza.

(4) Közterület-használati engedély nélkül (de a más jogszabályban előírt egyéb engedélyek 
birtokában) közterületen folytatható minden olyan tevékenység, melyek nincsenek a (2) és (3)
bekezdésben taxatíve felsorolva, és amelyeket egyéb jogszabály sem tilt.

(5) Az Ör. 2. § (5) bekezdése hatályát veszti.

(6) Az Ör. 2. § (6) bekezdése hatályát veszti.

3. §

(1) Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az üzlettel rendelkező vállalkozó (kereskedő) árukészletét – közterület-használati engedély 
birtokában – árubemutató céljából elsősorban az üzlete homlokzatával érintkező közterületen 
kihelyezheti, árusíthatja.

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbiak szerint módosul:
 Az üzlettel nem rendelkező vállalkozó (kereskedő) közterületen a szükséges hatósági 
engedélyek, a közterület kezelőjének hozzájárulása esetén csak az üzletek működési rendjéről 
szóló 133/2007. (VI.13.) Kormányrendeletben meghatározott termékeket értékesítheti. (1. sz.
melléklet)

(3) Az Ör. 3. § (3) bekezdése hatályát veszti.

1 Megállapítja: a közúti közlekedési szolgáltatásokról szóló 89/1988. (XII.2.) MT rendelet 7. §-ának (4)
bekezdése
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(4) Az Ör. 3. § (5) bekezdése hatályát veszti.

(5) Az Ör. 3. § (7) bekezdése hatályát veszti.

4. §

(1) Az Ör. 4. § (1) bekezdése hatályát veszti.

(2) Az Ör. 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) Az Ör. 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Mozgatható reklámhordozó csak a hirdetett üzlet 30 méteres körzetében, annak nyitvatartási
ideje alatt lehet közterületen, ha a közterület-használati engedélyben meghatározott kivitelben
gyártották le és helyezték el.

5. §

(1) Az Ör. 5. § (3) bekezdése hatályát veszti.

6. §

(1) Az Ör. 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az I. díjövezethez tartozó területeken egységes hirdetőtáblák elhelyezéséhez a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság állásfoglalása szükséges.

(2) Az Ör. 7. § (4) bekezdése hatályát veszti.

7. §

(1) Az Ör. 12. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A közterület használatára vonatkozó kérelemhez a kérelmezőnek be kell csatolni a 
tevékenység végzésére kiadott engedélyének másolatát.

8. §

(1) Az Ör. 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.

9. §
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(1) Az Ör. 15. § (6) bekezdése az alábbiak szerint kerül pontosításra:

Közterületen szervezett alkalmi rendezvény esetén a használó – a közterület-használati
engedély előfeltételeként – az (5) bekezdésében meghatározott kötelezettsége biztosítékaként, 
azzal arányosan a használatba adó által megállapított mértékű a 18. § alapján megállapított 
óvadékot köteles előzetesen megfizetni. Az óvadék összege csak az (5) bekezdésben 
meghatározott feladatok elvégzésére használható fel.

10. §

(1) Az Ör. 18. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:

A falikarok és cégérek után megállapítandó közterület-használati díj fizetése alól a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság véleményének megismerése után – a Városszépítő egyesület 
javaslatára – a polgármester felmentést adhat.

11. §

(1) Az Ör. 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A közterületbontással kapcsolatos közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati és Gazdálkodási Irodájának Városüzemeltetési Csoportjához kell
benyújtani.

(2) Az Ör. 19. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek kötelező tartalmi elemei a függelékben 
felsorolt dokumentumok.

(3) Az Ör. 19. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(4) Az Ör. 19. § (4) bekezdése hatályát veszti.

(5) Az Ör. 19. § (5) bekezdése hatályát veszti.

(6) Az Ör. 19. § (6) bekezdése hatályát veszti.

(7) Az Ör. 19. § (7) bekezdése hatályát veszti.
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12. §

(1) Az Ör. 20. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul:

Nem kell díjat fizetni a közút kezelője által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, 
fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.

13. §

(1) Az Ör. 21. § (4) bekezdése hatályát veszti.

14. §

(1) Az Ör. 30. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A közterület-használat engedélyhez kötött. Engedély nélküli használata esetén a használó
köteles a használatot felhívásra megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén
– minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

(2) Az Ör. 30. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Ha a közterület-használati engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon 
használó az engedélyezés feltételeinek megfelel, kérelmére a polgármester a közterület-
használatot engedélyezheti. Az engedély nélküli vagy az eltérő használat időtartamára az 
egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére kell kötelezni. A használó ezzel 
nem mentesül a (2) és a (3) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény alól.

15. §

Az Ör. 31. § (5) bekezdése az alábbiak szerint kerül pontosításra:

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az üzletek működésének rendjéről szóló 
133/2007. (VI.13.) Korm.rendelet, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 
telekalakítási és az építészeti – műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. ÖTM 
rendelet, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet előírásait kell alkalmazni.  

16. §

(1) Az Ör. 1. sz. melléklete hatályát veszti.
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(2) Az Ör. 2. sz. melléklete 1. sz. mellékletre módosul az alábbiak szerint:

Az üzletek működésének rendjéről szóló 133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet 4. számú 
melléklete, valamint a Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése alapján

a közterületen árusítható termékek:

Napilap és hetilap, folyóirat, könyv
Levelezőlap 
Virág
Léggömb
Zöldség, gyümölcs
Pattogatott kukorica
Főtt kukorica 
Sült gesztenye
Csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró
Vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka 
Fagylalt, jégkrém
Ásványvíz, üdítőital, kávé OÉTI engedéllyel 
A húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi
hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 
napban
Nemesfémből készült ékszer-, tárgy-, díszműáru (csak üzlettel rendelkező kereskedő) 

(3) Az Ör. 3. sz. melléklete hatályát veszti és a továbbiakban függelékként szerepel.

(4) Az Ör. 4. sz. melléklete 2. sz. mellékletre módosul az alábbiak szerint:

A rendelet 2. §. (2) és 18. §. (2) bekezdése alapján számítandó
közterület-használati díjak

Övezet

I. II.Közterület-használat megnevezése Díja

a./ A közterületre 10 cm-en túl benyúló

- üzlethomlokzat

- kirakatszekrény

  - üzleti védőtető       

  - hirdető berendezés        

- cég- és címtábla

- fényreklám

- falikarok, cégérek Ft/m2/hó 1200 1000

b./ Árusítófülke kereskedelmi és
szolgáltató pavilonok,

2500 2000

Könyv- és hírlapárusítás, 2000 1200
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Árusítósátor, árusító asztal, 2000 1200

automata Ft/m2/hó 2000 1200

c./ Építési állvány - anyag elhelyezése,
tüzelőanyag tárolása 

Ft/m2/nap 35 25

d./ Önálló hirdető-berendezések 
elhelyezése, reklámtábla, óriásplakát,
oszlop, vitrin, árubemutató 3 m2-ig,

Ft/m2/hó 1200 1000

3 – 10 m2 között Ft/m2/hó 1500 1200

10 m2 felett Ft/m2/hó 2 000 1400

e./ Vendéglátó-ipari előkert Ft/m2/hó 2200 1400

Használaton kívül (okt.1. - ápr. 30.) Ft/m2/hó 1400 700

f./ Egyéb kulturális rendezvény,
mutatványos tevékenység, cirkusz
vendégszereplés

Ft/m2/nap 50

Övezet

I. II.Közterület-használat megnevezése Díja

Alkalmi árusítás,

javító és szolg. tevékenység,

valamint a 2. sz. Melléklet szerint
közterületen árusítható termékek

g./

(pl. fenyőfa, szilveszteri cikkek) 

Ft/m2/nap 600 500

h./ Közvilágítási kandeláberen
elhelyezett hirdető-berendezés 

Ft/m2/hó 1400 1200

i./ Mozgóárusítás Ft/m2/nap 750 750

j./ Egyéb Ft/m2/nap 1200 800

(5) Az Ör. 5. sz. melléklete változatlan tartalommal 3. sz. mellékletre módosul.
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17. §

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.24. § 

Ez a rendelet 2008. augusztus 1.napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
a Rendelet 2. §. (3) bekezdés c.) és l.) pontja, a (4) bekezdés g.) pontja. A 3.§. (3) és (5)
bekezdése, a 7.§. (3) bekezdése, a 14. §. (2) bekezdése, a 30. §. (2) bekezdés b.) pontja, a 30.
§. (3) bekezdés e.) pontja , a 30. §. (4) bekezdése, a 31. §. (5) bekezdése hatályát veszti.

18. §

E rendelet 2008. augusztus 01. napján lép hatályba.

Tapolca, 2008. július 23.

Ács János sk. Dr. Imre László sk.
 Polgármester  Jegyző  

Kihirdetve: 2008. július 23.

Dr. Imre László sk.
                                               Jegyző 
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	(5) Az Ör.  2. § (5) bekezdése hatályát veszti.
	(6) Az Ör.  2. § (6) bekezdése hatályát veszti.
	(1) Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
	Az üzlettel rendelkező vállalkozó (kereskedő) árukészletét – közterület-használati engedély birtokában – árubemutató céljából elsősorban az üzlete homlokzatával érintkező közterületen kihelyezheti, árusíthatja.
	(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbiak szerint módosul:
	Az üzlettel nem rendelkező vállalkozó (kereskedő) közterületen a szükséges hatósági engedélyek, a közterület kezelőjének hozzájárulása esetén csak az üzletek működési rendjéről szóló 133/2007. (VI.13.) Kormányrendeletben meghatározott termékeket értékesítheti. (1. sz. melléklet)
	(3) Az Ör. 3. § (3) bekezdése hatályát veszti.
	(4) Az Ör. 3. § (5) bekezdése hatályát veszti.
	(5) Az Ör. 3. § (7) bekezdése hatályát veszti.
	(1) Az Ör. 5. § (3) bekezdése hatályát veszti.
	A rendelet 2. §. (2) és 18. §. (2) bekezdése alapján számítandó
	közterület-használati díjak
	Közterület-használat megnevezése
	Díja
	Övezet
	I.
	II.
	a./
	A közterületre 10 cm-en túl benyúló
	 
	 
	 
	 
	- üzlethomlokzat
	 
	 
	 
	 
	- kirakatszekrény
	 
	 
	 
	 
	- üzleti védőtető
	 
	 
	 
	 
	- hirdető berendezés
	 
	 
	 
	 
	- cég- és címtábla
	 
	 
	 
	 
	- fényreklám
	 
	 
	 
	 
	- falikarok, cégérek
	Ft/m2/hó
	1200
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	b./
	Árusítófülke kereskedelmi és szolgáltató pavilonok,
	 
	2500
	2000
	 
	Könyv- és hírlapárusítás,
	 
	2000
	1200
	 
	Árusítósátor, árusító asztal,
	 
	2000
	1200
	 
	automata
	Ft/m2/hó
	2000
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	c./
	Építési állvány - anyag elhelyezése, tüzelőanyag tárolása
	Ft/m2/nap
	35
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	d./
	Önálló hirdető-berendezések
	elhelyezése, reklámtábla, óriásplakát, oszlop, vitrin, árubemutató 3 m2-ig,
	Ft/m2/hó
	1200
	1000
	 
	3 – 10 m2 között
	Ft/m2/hó
	1500
	1200
	 
	10 m2 felett
	Ft/m2/hó
	2 000
	1400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	e./
	Vendéglátó-ipari előkert
	Ft/m2/hó
	2200
	1400
	 
	Használaton kívül (okt.1. - ápr. 30.)
	Ft/m2/hó
	1400
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	f./
	Egyéb kulturális rendezvény, mutatványos tevékenység, cirkusz vendégszereplés
	Ft/m2/nap
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	Közterület-használat megnevezése
	Díja
	Övezet
	I.
	II.
	g./
	Alkalmi árusítás,
	Ft/m2/nap
	600
	500
	javító és szolg. tevékenység,
	valamint a 2. sz. Melléklet szerint közterületen árusítható termékek
	(pl. fenyőfa, szilveszteri cikkek)
	 
	 
	 
	 
	 
	h./
	Közvilágítási kandeláberen
	elhelyezett hirdető-berendezés
	Ft/m2/hó
	1400
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	i./
	Mozgóárusítás
	Ft/m2/nap
	750
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	j./
	Egyéb
	Ft/m2/nap
	1200
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Ez a rendelet 2008. augusztus 1.napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 2. §. (3) bekezdés c.) és  l.)  pontja, a (4) bekezdés g.) pontja. A 3.§. (3) és (5) bekezdése, a 7.§. (3) bekezdése, a 14. §. (2) bekezdése, a 30. §. (2) bekezdés b.) pontja, a 30. §. (3) bekezdés  e.) pontja , a 30. §. (4) bekezdése,  a 31. §. (5) bekezdése hatályát veszti.
	18. §
	E rendelet 2008. augusztus 01. napján lép hatályba.
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