Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2013. (II. 25.) 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 felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) a közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 4. § (1) bekezdése, bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Csoportjához
(továbbiakban: hivatal) tett előzetes bejelentés alapján létrejövő közterület-használat
esetei:”
(2) A R. 4. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f) Politikai rendezvények, továbbá Tapolca város területén tevékenykedő közhasznú
szervezetek által – az alapító okiratban foglalt tevékenységi körük szerinti – szociális,
karitatív, vagy kulturális rendezvények megtartásához szükséges közterület-használat,”
2. §
A R. 5. § (2) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„j) tűzijátékhoz, kiállításhoz, vásárhoz, sport-, és kulturális rendezvényekre, kivéve a 4. §
(1) bekezdés e) és f) pontjában foglaltakat,”
3. §
(1) A R. 12. § (1) bekezdése a következő (1a) rendelkezéssel egészül ki:
„(1a) 3.000 Ft minimális díj alkalmazandó, amennyiben a 3. mellékletben foglalt táblázat
alapján kiszámított közterület-használati díj – a táblázat 6. pontja kivételével - nem éri el
a 3.000 Ft összeget.
(2) A R. 12. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A díjat a közterület-használatot megelőzően, de legkésőbb a megállapodásban
megállapított fizetési határidőig kell megfizetni. Amennyiben kérelmező a megelőző 5
évben az önkormányzat felé fennálló tartozását csak kétszeri felszólítást követően
rendezte, a közterület-használati díjat előre kell megfizetnie.”

4. §
(1) A R. 14. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Használó a megállapodást 8 napos felmondási idővel indokolás nélkül,
felmondhatja.”

(2) A R. 14. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A használatba adó a megállapodást 15 nap felmondási idővel felmondhatja,
amennyiben a terület más célú hasznosítását várospolitikai okok (városrendezés,
városkép javítása, vagy egyéb ingatlanhasznosítás, stb.) indokolják. „
5. §
A R. 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A több napos, városi ünnepnapokhoz kötődő (pl. Tapolca Tavasz, Tapolcai Ünnepi
Napok, Adventi várakozás stb.) önkormányzati rendezvények időtartama alatt, a
rendezvények vonzáskörzetében jelentkező közterület használati igények esetében
egyeztetés szükséges a rendezvény szervezőjével. „
6. §
(1) A R. 27. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat csak a felmerült költségek megtérítését követően köteles a
járművet a jelentkező tulajdonosnak átadni. „
(2) A R. 27. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az elszállított és az önkormányzat által tárolt gépjárművekről a hivatal
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szállítással és tárolással kapcsolatosan
felmerült költségeket alátámasztó dokumentumokat. „
7. §
A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. §
Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépést követő első napon hatályát
veszti.
Tapolca, 2013. február 22.

Császár László sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2013. február 25.
Ughy Jenőné sk.
jegyző

1. melléklet a 9/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
VÁROSÜZEMELTETÉSI CSOPORT
közterület használatára vonatkozó bejelentés / megállapodás iránti kérelem

Kérelmező (gazdasági társaság esetén cégneve, és a felelős ügyintéző neve):
…………………………………………………………………………………….azzal a
kérelemmel
fordulok Tapolca Város Polgármesteréhez, hogy az alábbi tevékenységre a megjelölt
helyen, a megjelölt időtartamra és célból a közterület-használatát engedélyezni
szíveskedjen.
1. Kérelmező állandó lakóhelye, telephelye, telefonszáma:
………………………………………………………………………………………………….
2. Közterület-használat célja, módja (tábla, asztal, standard stb.) és mértéke (m2):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Közterület-használat időtartama:
………………………………………………………………………………………………….
4. Közterület-használat helye (igénybe venni kívánt közterület pontos
meghatározása, egyértelmű leírással vagy
helyszínrajzzal): ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
5. Ha a kérelmező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, adószáma:
………………………………………………………………………………………………….
6. A közterület-használati díjat
egy összegben

negyedévente

félévente

kívánom megfizetni (megfelelőt aláhúzni).
7. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység gyakorlására való jogosultság hitelt
érdemlő igazolását,
b) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó
nyilatkozatot,
c) forgalmat befolyásoló közterület-használat esetén egy M = 1 : 1000, vagy M = 1 :
500-as méretarányú forgalomszabályozási tervet, a rendőrség hozzájárulását

d)

e)
f)

g)

valamint az érintett útvonalon tömegközlekedést lebonyolító szervezetek
hozzájárulását.
közterületen történő felépítmény elhelyezése esetén a felépítmény konkrét
helyének megállapítására alkalmas, lehetőleg szakember által készített M=1:500as (esetleg M=1:1000-es) méretarányú helyszínrajzot, illetve a megjelenést
ábrázoló tervet vagy fényképet,
kulturális rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, vagy egyéb, több ember
részvételével járó hasonló rendezvény esetében a terület takarítására vonatkozó
nyilatkozatot,
a közterület használatáról szóló 10//2012. (V.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdés e) és f) pontjaiban meghatározott kulturális, karitatív és szociális célú
közterület-használat kivételével, az ilyen tárgyú bejelentéshez csatolni kell a
rendezvény programját,
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendeletben engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen
tevékenység folytatására vonatkozó kérelemhez, az ezen engedélyek,
bizonyítványok, stb. meglétéről szóló nyilatkozatot.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Tapolca, …………………………………………………

..…………………………………
kérelmező aláírása

