
 
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK  

8/2020. (IV. 7.) önkormányzati rendelete  
 

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

 
 

Tapolca Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított 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 3. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
 

2.§ 
 
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést 
követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet 2020. augusztus 31. napján hatályát veszti. 
 
 
Tapolca, 2020. április 7. 
 
 
 
             Dobó Zoltán sk.                            dr. Iker Viktória sk.   
        polgármester                          jegyző  
 
  
Kihirdetve: 2020. április 7. 
 
 
 

dr. Iker Viktória sk. 
         jegyző 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet a 8./2020. (IV. 7.) 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 

0 Ft/m2/nap 
 

2. Áru és göngyöleg elhelyezése, képzőművészeti, 
alkalmi javító és szolgáltató tevékenység,   
  

0 Ft/m2/nap 
 

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

0 Ft/m2/nap 
 

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

0 Ft/m2/nap 
 

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

0 Ft/m2/nap 

4. Mozgóbolti és mozgó árusításra   0 Ft/gk/nap 
 

5.1. Vendéglátóipari előkert  0 Ft/m2/nap 
 

5.2. Vendéglátóipari előkert felépítményei szezonon kívül 0 Ft/m2/nap 
6. Önkormányzat által készített helyhez kötött 

hirdető állványon történő hirdetés elhelyezése  
0 Ft/m2/év 
 

7.  Hirdetőhely, reklámtevékenység 0 Ft/m2/nap 
 

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

0 Ft/m2/nap 
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