
1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/601-2/2016.

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 

Tárgy: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati
rendelet módosítása

Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
   Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandó: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról 
szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendeletét a 2016. április 29-i ülésén módosította.

A módosítás érintette a rendelet 3. mellékletét, amelyben a közterület használati díjak
kerültek szabályozásra. A módosítás 2016. június 1. napján lép hatályba.

A módosítás során azonban nem a rendelet hatályos melléklete került módosításra,
hanem egy régebbi időállapot, amely olyan szövegrészt is tartalmaz, melyet a 
képviselő-testület 2013. július 1. napjával hatályon kívül helyezett, emiatt még a 
hatálybalépés előtt ezt korrigálni szükséges.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a közterület használatáról szóló
10/2012. (V.2.) önkormányzati rendeletének
módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja és azt ……/2016. (…..) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2016. május 20.

Dobó Zoltán
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
/2016. ( .) önkormányzati rendelete

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

(tervezet)

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. §

Nem lép hatályba Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület 
használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése.

2. §

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

3. §

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

Tapolca, 2016. május 25.

 Dobó Zoltán   Ughy Jenőné   
 polgármester jegyző 



1. melléklet a ../2016. (…….) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati díjak

A B

1. A közterület használat módja Díj

2.
Mobil tájékoztató és megállító táblák, pavilon, kitelepült
elárusítóhely, árusító és bank-automaták elhelyezése,
árubemutatás, ideiglenes alkalmi- és idényjellegű árusítás 

1.500 Ft/m2/hó

3.
Áru és göngyöleg elhelyezése, képzőművészeti, alkalmi 
javító és szolgáltató tevékenység

500 Ft/m2/nap

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

250 Ft/m2/nap

5.
10 m2 feletti kiállítás, vásár, alkalmi vásár, politikai-, sport-
és kulturális rendezvények, tűzijáték 
(közút, járda, egyéb közterület igénybevételével)

100 Ft/m2/nap

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

7. Vendéglátóipari előkert 1.500 Ft/m2/hó

8.
Önkormányzat által készített helyhez kötött
hirdető állványon történő hirdetés elhelyezése 

2.500
Ft/m2/félév

9. Hirdetőhely, reklámtevékenység 
5.000

Ft/m2/félév

10.
14 napot meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag, törmelék és tüzelőanyag elhelyezése 

100 Ft/m2/hó



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak
várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az
alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasági és költségvetési hatása, hogy többletbevétel keletkezhet a
közterület-használati díjakból.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei
nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét adminisztrációs hiba indokolja. A
szabályozás elmaradásnak következménye az, hogy a rendeletben olyan előírás 
marad, amit felsőbb jogszabály szabályoz. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


