
 
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

10/2017. (V. 8.) önkormányzati rendelete 
 
a közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében 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 rendelet (a  továbbiakban: R.) 2. § 13. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„13. Turisztikailag kiemelt közterületek: a történelmi belváros, a Keszthelyi út (2138/11 

hrsz), Wesselényi utca (2137 hrsz), Wesselényi utcai parkoló (2132 hrsz), Hősök tere 
(2777 hrsz), Ady Endre utca (2768/1 hrsz), Köztársaság tér (2923, 2925 hrsz), Kisfaludy 
utca (2847 hrsz), Kossuth Lajos utca az Iskola utca és a Kisfaludy utca között (3419/3 
hrsz, Arany János utca (62/1 hrsz), Csobánc utca (56 hrsz), Martinovics utca (682, 704 
hrsz), Déli Városkapu parkoló (733/2, 733/3 hrsz), Batsányi János utca (798 hrsz),  
Nagyköz utca és parkolók (874 hrsz), Petőfi Sándor utca a Hősök tere és a Nagyköz utca 
között (920/1 hrsz) által határolt terület.” 

 
2. § 

 
A R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 „c) beépítetlen területrésszel nem rendelkező ingatlanoknak (társasházak, gazdálkodó 

szervezetek stb.) a hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények, konténerek 24 órát 
meghaladó elhelyezése.” 

 
3. § 

 
(1) A R. 5. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
 „i) vendéglátó-ipari előkert és felépítményei kihelyezésére,”. 
 

(2) A R. 5. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  

 „j) tűzijátékhoz, kiállításhoz, vásárhoz, politikai-, sport-, és kulturális rendezvényekre, 
szabadidős és szórakoztató tevékenységekhez, kivéve a 4. § (1) bekezdés e) és f) 
pontjában foglaltakra, vendéglátó-ipari előkert és felépítményei kihelyezésére,” 

 
4. § 

 
A R. 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

 „8. Mentességek, kedvezmények a közterület-használati díj fizetése alól 
13. § 

  
 1 



(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni a 4. § (1) bekezdésében foglalt, bejelentés 
alapján történő használat esetén.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti közterület-használat esetén is a használó köteles a használattal 
kapcsolatosan felmerülő – így különösen a közműfogyasztás díjaira, a terület 
helyreállítására, a takarításra, az irányító táblák elhelyezésére vonatkozó – költségeket, 
valamint a rendezvény helyszínén és közvetlen környezetében a rendezvény kapcsán 
bekövetkezett károkat és a 25. § (3-5) bekezdései alapján zöldterület igénybevételi díjat 
megtéríteni  

(3) A polgármester kérelemre legfeljebb 50 %-os mértékű kedvezményt adhat  
a) a turisztikailag kiemelt közterületek mellett elhelyezkedő ingatlanok beruházásai, 

felújításai, 
b) a munkahelyteremtő beruházások, felújítások 
építési munkaterület igénybevételével kapcsolatos közterület-használati díjból. 

 
5. § 

 
A R. 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  
 

 „(5) a kiállítások, vásárok, politikai-, sport-, és kulturális rendezvények, szabadidős és 
szórakoztató tevékenységek helyszínein a technikai lebonyolítás maximum időtartama:  
a) 500 m2 közterületnél kisebb területhasználat esetén a kipakolás maximum 2 nap, az 

elpakolás maximum 1 nap, 
b) 500 m2 közterületnél nagyobb területhasználat esetén a kipakolás maximum 4 nap, az 

elpakolás maximum 2 nap.” 
 

6. § 
 
A R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

 „A mobil tájékoztató és megállító tábla a gyalogos közlekedést nem akadályozhatja, és 
elsősorban burkolt felületre helyezhető el. Nem helyezhető ültetett növényzetre, 
virágágyásba, és nem támasztható, nem kötözhető a fás szárú növényekhez.” 

 
7. § 

 
A R. 25. §-a a következő bekezdésekkel egészül ki:  
 

 „(3) Ha a közterületet használó által a kérelemben megjelölt tevékenység rendeltetésszerű 
gyakorlása a zöldterület károsodását vonja maga után, a közterület-használati 
hozzájárulásban vagy megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a használó a 
közterület-használati díjon kívül a rendelet 6. mellékletben meghatározott zöldterület-
igénybevételi díjat, zöldkárt is köteles megfizetni. 

 
(4) A zöldterület-igénybevételi díj megtérítésére kell kötelezni azt a közterület-használót 
is, akinek a hozzájárulása, megállapodása nem tartalmazott rendelkezést a közterület-
használatára vonatkozóan, de az általa végzett tevékenységgel összefüggésben a 
zöldterület károsodott.” 
 

(5) A zöldterület helyreállítását a kárbevételből az önkormányzat vagy az általa megbízott 
vállalkozó végzi.” 
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8. § 
 
A R. 28. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(3) a közterület-bontással járó közúti igénybevételhez történő hozzájárulást az alábbi 

esetekben meg kell tagadni: 
a) ha az engedélyesnek az engedélytől eltérően elmaradása van a korábbi munkaterületek 
helyreállításában mindaddig, míg az elmaradását nem pótolja, 

b) ha az engedélyes korábbi felszólítás vagy kötelezés alapján a kötelezésben előírtakat 
maradéktalanul nem teljesíti.” 

 
9. § 

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

 
(2) A R. 4. mellékletének 1. számú táblázata helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
 
(3) A R. jelen rendelet 3. mellékletével egészül ki. 
 

10. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő első napon 
hatályát veszti, kivéve a 9. §-t, amely a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2017. május 5. 
 
 
                Dobó Zoltán sk.                                              dr. Németh Mária Anita sk. 
                 polgármester                                                               jegyző 
 
 

 
Kihirdetve: 2017. május 8. 

 
 

dr. Németh Mária Anita sk. 
        jegyző 
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1. melléklet a 10/2017.(V.8.) 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. Áru és göngyöleg elhelyezése, képzőművészeti, 
alkalmi javító és szolgáltató tevékenység,   
  

500 Ft/m2/nap 
 

3.1. 10  m2  alatti kiállítás, vásár, politikai-, sport- 
és kulturális rendezvények, szórakoztató és szabadidős 
tevékenységek, reklámtevékenység, tűzijáték 
(közút, járda, egyéb közterület igénybevételével)   

250 Ft/m2/nap 
 

3.2. 10  m2  kiállítás, vásár, politikai-, sport- 
és kulturális rendezvények, szórakoztató és szabadidős 
tevékenységek, reklámtevékenység, tűzijáték 
(közút, járda, egyéb közterület igénybevételével)  

100 Ft/m2/nap 
 

3.3. kiállítás, vásár, politikai-, sport- 
és kulturális rendezvények, szórakoztató és szabadidős 
tevékenységek technikai lebonyolítási (ki- és elpakolási napok) 
időszaka 

20 Ft/m2/nap 

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

5.1. Vendéglátóipari előkert  1.500 Ft/m2/hó 
 

5.2. Vendéglátóipari előkert felépítményei szezonon kívül 200 Ft/m2/hó 
6. Önkormányzat által készített helyhez kötött 

hirdető állványon történő hirdetés elhelyezése  
3.500 Ft/m2/félév 
 

7.  Hirdetőhely, reklámtevékenység 5.000 Ft/m2/félév 
 

8. 14 napot meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, 
építőanyag, törmelék és tüzelőanyag elhelyezése  

100 Ft/m2/hó 
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2. melléklet a 10/2017.(V.8.) önkormányzati rendelethez  
 
 

1. számú táblázat 
 

Közterületek igénybevétele módja Egység 

Egységár (Ft) 
Turisztikailag 

kiemelt 
közterületek  

Egységár (Ft) 
Egyéb 

közterületek 
Közterület-bontás gyűjtőúton és 
tömegközlekedési területen Ft/m2/nap 100 75 
Közterület-bontás lakó- és kiszolgáló 
úton Ft/m2/nap 75 50 
Közterület-bontás járdán, 
kerékpárúton, kapubejáróban, 
kiépítetlen közúton Ft/m2/nap 75 50 
Közterület-bontás zöldterületen Ft/m2/nap 75 50 
Sport, kulturális és városi rendezvény 
közlekedési területen Ft/m2/nap 0 0 

 
 
Amennyiben az 1. számú táblázat alapján kiszámított igénybevételi díj nem éri el a 2. számú 
táblázatban meghatározott összegeket, abban az esetben – a megvalósításra kerülő létesítmény 
működési funkciója figyelembevételével – a 2. számú táblázatban meghatározott minimális 
díjak alkalmazandók.  
 
 
 
 

3. melléklet a 10/2017.(V.8.) önkormányzati rendelethez  
 

A növények megsemmisülése, megrongálása esetén fizetendő zöldterület-igénybevételi díj: 
 

1. gyep 3.200  Ft/m2 
2. évelő virág 11.600  Ft/m2 
3. kétnyári virág 6.100 Ft/m2 
4. egynyári virág 6.100 Ft/m2 
5. kétnyári virág hagymás növénnnyel beültetve 9.400 Ft/m2 
6. csoportcserje 8.900 Ft/m2 
7. talajtakaró cserje 12.000 Ft/m2 
8. szolitercserje 7.400 Ft/db 
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