Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2010. (VI. 2.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2010. (VI. 2.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Közt. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közterület rendeltetésétől eltérő, alábbiakban meghatározott használatához közterülethasználati engedélyt kell kérni:
a) a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, árubemutató, hirdetőberendezés, cég- és címtábla, fényreklám, falikar, üzleti védőtető (kivéve kihajtható
napernyő) elhelyezéséhez;
b) önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez;
c) alkalmi és mozgóárusításhoz, mozgóbolt üzemeltetéséhez, szolgáltató tevékenység
végzéséhez, idényjellegű árusításhoz, kitelepüléshez;
d) kereskedelmi árubemutató céljára;
e) vendéglátó-ipari előkert, terasz üzemeltetése céljára;
f) üzletek körül az áru eladás céljából történő kirakodásához igénybe vett közterület
használatához;
g) árusító, kereskedelmi és szolgáltató fülke, pavilon, épület elhelyezéséhez;
h) árusító sátor, árusító asztal, árusító és egyéb automata elhelyezéséhez;
i) könyv- és hírlap árusítás folytatására és az ezek céljára szolgáló pavilonok elhelyezéséhez;
j) portrérajzoláshoz, hennafestéshez;
k) cirkuszi, mutatványos tevékenység céljára;
l) szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák)
elhelyezéséhez;
m) távbeszélő-készülék - kivéve segélykérő telefon -, postai levélszekrény (levelesláda)
elhelyezéséhez;
n) építési munkával kapcsolatos állvány és építőanyag elhelyezéséhez, tüzelőanyag
tároláshoz;
o) építési munkával kapcsolatos - építési engedélyhez nem kötött - létesítmények, valamint
építmények és törmelékek elhelyezéséhez, tárolásához;
p) bérkocsik, autóbuszok, taxik állomáshelyéhez
q) zöldfelület igénybevételéhez;
r) gokart kölcsönzés üzemeltetéséhez;
s) kemping strandja üzemeltetéséhez;
t) hulladékgyűjtő, valamint újrahasználatra szánt termékek gyűjtésére szolgáló konténerek
elhelyezéséhez;
u) rendezvény tartásához.”
2. § A Közt. rendelet 2. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
„k) olyan személy részére, akinek a kérelme benyújtását megelőző két évben az
Önkormányzattal szemben 30 napon túli közterület használati díj tartozása volt. „

3. § A Közt. rendelet 12. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát;
b) helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni a közterület használat helyét.
(3) Hirdető berendezés és kirakatszekrény elhelyezése esetén mellékelni kell továbbá a
berendezés méretezését, valamint a berendezés terveit vagy a berendezés fényképét.
(4) Alkalmi és mozgóárusítás, mozgóbolt esetén csatolni kell továbbá
a) az elárusító-berendezés elbírálásra alkalmas terveit, vagy fényképét;
b) az árusítási útvonal megjelölését.”
4. § A Közt. rendelet 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közterület használat mértékét oly módon kell meghatározni, hogy a használattal érintett
területet négyzet vagy téglalap alakzattal kell jelölni, úgy, hogy abba a közterület használat
szélső pontjai beleessenek.”
5. § A Közt. rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselőtestület a polgármesterre ruházza, amennyiben az
a) harminc napnál nem hosszabb időtartamra szól;
b) olyan rendezvény tartásához kérik, melynek várható látogatói létszáma az 1000 főt nem
haladja meg.”
6. § A Közt. rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a közterület használat egy éven túli időszakra szól, és annak egy éven túli
érvényességi ideje alatt a Képviselő-testület jelen rendeletet úgy módosítja, hogy az a
közterülethasználati engedély tartalmát is érinti, akkor a közterület használatra kiadott
engedélyt is módosítani kell.”
7. § A Közt. rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közterülethasználati engedély lejártával a közterület eredeti állapotát a használó köteles
helyre állítani.”
8. § A Közt. rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Azon vendéglátó ipari előkertek esetében, melyek a vendéglátó egységhez tartósan és
szorosan kapcsolódnak vagy a vendéglátó egység működtetéséhez szükségesek, legalább egy
évre és legfeljebb a vendéglátó egység bérleti szerződése vagy közterülethasználati engedélye
időtartamára adható közterülethasználati engedély.”
9. § A Közt. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közterület használatáért meghatározott díj fizetése egyösszegben történik, ha a
közterület-használat időtartama 3 hónapon belüli.
A három hónapon túli - egy éven belüli - közterület használat esetén a díj 50 %-át a közterület
igénybevételével egyidejűleg, a további 50 %-át negyedévente kell megfizetni.
Az egy éven túli közterület használat esetén a díj 50 %-át április 30-áig, a díj 50 %-át július
30-áig kell megfizetni, azzal, hogy az igénybevétel első évében a díj első részletét a közterület
igénybevételével egyidejűleg meg kell fizetni.”
10. § A Közt. rendelet a következő 18/A. §-al egészül ki:

„18/A. § (1) Aki közterületet engedély nélkül használ, a közterület használattal az
engedélyezett időszakot követően nem hagy fel, vagy az engedélyezett terület határait túllépi,
köteles napi 10.000 Ft/m2 közterülethasználati díjat megfizetni.
(2) A közterülethasználati engedélynek nem megfelelő használat esetén a
közterülethasználatot engedélyező a közterület használatot engedélyező határozatát
visszavonja, és felhívja a használót, hogy a használatot 5 napon belül szüntesse meg, a
közterület eredeti állapotát állítsa helyre. Engedélyköteles tevékenység esetén a
közterülethasználatot engedélyező határozat visszavonásáról a tevékenységet engedélyező
hatóságot értesíteni kell.”
11. § A Közt.rendelet 19. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
„f) a közcélú távbeszélő-készülék, postai levélszekrény (levelesláda) elhelyezéséért.”
12. § A Közt. rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
13. § A Közt. rendelet 5. § (5) bekezdésében
a) a „a polgármesteri hivatallal” szövegrész helyébe a „az Önkormányzattal” szöveg;
b) a „a hivatal” szövegrész helyébe a „az Önkormányzat” szöveg
lép.
14. § A jelen rendelet 2. §-ában meghatározott kizáró feltételt kizárólag a jelen rendelet
hatályba lépését követően keletkezett tartozások vonatkozásában kell vizsgálni.
15. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
Kondor Géza
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2015. február 16.
dr. Szabó Tímea
jegyző

1. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
“ 3. melléklet a 11/2010. (VI.2.) önkormányzati rendelethez
Közterület-használati díj mértéke
1.
2.

3.

4.
5.
6.

A
Közterület igénybevételének célja
Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, árubemutató, hirdető-berendezés,
cég- és címtábla, fényreklám, falikar, üzleti védőtető
elhelyezése
Önálló hirdető berendezés és reklámhordozó
elhelyezése, kereskedelmi árubemutató
3 m2 –ig
3-10 m2 –ig
10 m2 felett
alkalmi elhelyezés esetén (reklámfelület m2-enként)
Mozgóárusítás
Mozgóbolt üzemeltetése
Alkalmi árusítás és szolgáltatás, portrérajzolás,
hennafestés

7.

Idényjellegű árusítás, kitelepülés

8.

Vendéglátó ipari előkert, terasz
Vendéglátó ipari előkert, terasz, ami a vendéglátó
egységhez tartósan és szorosan kapcsolódik vagy a
vendéglátó egység működtetéséhez szükséges

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Üzletek körül az áru eladás céljából történő
kirakodásához igénybe vett közterület használatához
Árusító, kereskedelmi és szolgáltató fülke, pavilon,
épület elhelyezése
Árusító sátor, árusító asztal, árusító és egyéb automata
elhelyezése
Könyv- és hírlap árusítás és az ezek céljára szolgáló
pavilonok elhelyezése
Cirkuszi, mutatványos tevékenység
Távbeszélő-készülék, postai levélszekrény
(levelesláda) elhelyezése
Tüzelőanyag tárolás (5 napig mentes), ezt követően
Építési munkával kapcsolatos állvány és építőanyag
elhelyezése, építési munkával kapcsolatos - építési
engedélyhez nem kötött - létesítmények, valamint
építmények és törmelékek elhelyezése, tárolása (5
napig mentes), ezt követően
Bérkocsik, autóbuszok, taxik állomáshelye

B
Mértéke
500 Ft/m2/hó

1.000 Ft/m2/hó
1.200 Ft/m2/hó
3.000 Ft/m2/hó
1.500 Ft/m2/nap
700 Ft / m2 / nap
500 Ft / gépkocsi / nap
2.100 Ft/ m2/nap
(fizetendő minimum 2m2)
7.500 Ft/m2/hó
(fizetendő minimum 5 m2)
1.200 Ft/m2/hó
4.800 Ft/ m2/év
1000 Ft/m2/hó
(fizetendő minimum 4
hónapra)
6500 Ft / m2/év
2.000 Ft/m2/hó
700 Ft/m2/nap
35.000 Ft/nap
10. 000 Ft / m2/év
70 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/nap
20.000 Ft/gépkocsi/év

19.

20.

21.

Gokart kölcsönzés

Kemping strandja üzemeltetése

Rendezvény tartása

Fenti összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.”

4.600 Ft/m2/hó
(fizetendő minimum 15m2)
2014. évben 5. 000. 000 Ft /
év / ingatlan, az azt követő
években az előző évi díj a
KSH által meghatározott, az
előző
évre
vonatkozó
fogyasztó árindex + 3 %-os
mértékkel növelt összege
1000 Ft / m2/nap

