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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Ügyiratszám: 4243/2014 
Ellenőrizte:                                            (jegyző)                

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető)  

Ügyintéző: Lengyel Lászlóné  Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester Előzetesen tárgyalja:                                                                                                                                                        

Pénzügyi és  Ügyrendi  Bizottság 

A döntéshez egyszerű       -     

                    minősített      x     többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni       x         

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni        -     

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható            -        

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani       -        

Melléklet:                         1         

Függelék:                          -             

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:  -  képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli         ülésére készült. 

 
 
 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 ......... /2014.(    ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL ÉS 

HASZNÁLATI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 10/2000 (IV. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
 
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III.25.) 
önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés b) pontjában és (7) bekezdés e) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 
Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 
1. §  A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és használati díjakról 

szóló  10/2000.  ( IV.28.)  önkormányzati  rendelet  (a továbbiakban Rendelet )  7. §  (3)    
 bekezdése a  következő f) ponttal  egészül ki:  

 
  „ f )  vendéglátóipari előkert, terasz céljára”      
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2. §   A Rendelet  1. melléklete helyébe az  1. melléklet lép.  

 

 

3. §   (1) Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  (2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (8) bekezdése.   

 

 
               dr. Pataki Anett  s. k.                                             Dr. Tóth Lajos s. k.  
                          jegyző           polgármester 
                            
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              



 

 

                                                            1. melléklet a ......./2014 (  )  önkormányzati rendelethez 
                                                     „ 1. melléklet a 10/2000.( IV. 28.) önkormányzati rendelethez”                             
                       
                        A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKE 
                                  -  A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák  - 
 
Közterület-használat célja                                                                         Díj mértéke 

Árubemutató tárgy        30,-Ft/m2/nap 

Árusító pavilon (állandó jellegű) 

  - kereskedelem 
  - vendéglátás           30,-Ft/m2/nap 
 
Önálló  hirdető-berendezés       30,-Ft/m2/nap 
 
Kifüggesztő transzparens                  100,-Ft/m2/nap 
 
Építési munkával kapcsolatos  állvány, 

építőanyag és törmelék tárolása                 16,-Ft/m2/nap 
     

Időszakos jellegű árusítás (pavilon, árusító pult) 

  - kereskedelem 
 - vendéglátás                   150,-Ft/m2/nap 
Alkalmi  

            - kereskedelem 

 - vendéglátás                   450,-Ft/m2/nap 
Mozgóárus  

 - kereskedelem  

 - vendéglátás                                                                                     500,-Ft/alakalom 

 

Postai levélszekrény, előszállítási láda             150,-Ft/db/nap                                                  

 

Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával 
göngyöleg elhelyezés, árukirakodás             1.200,-Ft/m2/nap 
 
Kiállítás, vásár               50,-Ft/m2/nap 
  
Mutatványos tevékenység       50,-Ft/m2/nap 
 
Cirkusz                    50,-Ft/m2/nap 
 
Ideiglenes felvonulási telep hely      100,-Ft/m2/nap 
 
Szerencsejátékkal kapcsolatos  
árusító tevékenység                                                                              160,-Ft/m2/nap 
             
 
Járműről végzett hangos reklám              4.500,-Ft/nap  
 
Egyes létesítményekhez szükséges 
gépjármű várakozóhely gépkocsinként             4.000,-Ft/gk./év  
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Indokolás 

 

Általános indokolás: 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és használati díjakról szóló 
10/2000. (IV.28.) számú rendeletben meghatározott használati díjaknak az emelése  a rendelet 
megalkotása óta csak egy esetben, 2009. évben történt és csak részlegesen.  
 
Az árak kialakításánál egységesítésre került a  mértékegység. A használati díj  napokban lett 
meghatározva, így pontosabban lehet számolni a fizetendő összeget. A díjak átlagosan           
50% - kal  kerültek emelésre. Az új használati díjakat az 1. melléklet tartalmazza.  
 
A mellékletben  az alkalmi  kereskedelmi és vendéglátó, valamint a mozgóárus kereskedelmi és 
vendéglátó közterület-használat megbontásra került, ugyanis a mozgóárusnál az által a használt 
területet  nem lehet négyzetméterben meghatározni.  
 
Új igény merült fel a Magyar Posta részéről előreszállítási láda kihelyezésére. A melléklet ezzel 
a közterület-használati céllal és díjjal bővítésre került. 
 
A mellékletből törlésre került a  vendéglátóipari  előkert és terasz céljára szolgáló közterület  -
használat tekintettel arra, hogy a színvonalas előkertek kialakítása és fenntartása nagy mértékben 
növeli a városunk vonzerejét.  

 

Az eredeti rendelet megalkotása óta eltelt több mint 10 évben bekövetkezett infláció miatt 
szükségessé vált a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és használati 
díjakról szóló 10/2000 (IV. 28.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott használati 
díjak emelése.  

Részletes  indokolás:   

 
Az 1. § -hoz 
 
A vendéglátóipari  előkert, terasz céljára szolgáló közterület díjmentessé tételére vonatkozó 
rendelkezést  tartalmazza.  
 
 2. §-hoz: 
A közterület-használati díj meghatározását tartalmazza.  
 

A 3. §-hoz: 

Hatályba léptető és hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmazza.   

 

Felsőzsolca, 2014.  április 29.  
 

        
                                                                                           
   Dr. Tóth Lajos 
                                 polgármester 
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Hatásvizsgálati lap 

 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és használati díjakról szóló 

.../2014. (  ) önkormányzati rendelethez 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
1. Várható társadalmi hatások 

 
A szabályozás biztosítja a közterületek igénybevételének az önkormányzati rendeletnek és a 
törvényi rendelkezéseknek megfelelő használatával a társadalmi igények kielégítését. Negatív 
társadalmi hatás nem várható.  

2. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
 
A közterület használatba adásának díjbevétele a  települési önkormányzatot illeti meg, az emelés 
pozitív hatással bír a költségvetést illetően, de mértéke a közterület-használat esetlegessége miatt 
nem meghatározható.  

3. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

4. Várható egészségi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következménye nincs. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

 
A szabályozás biztosítja a közterületek igénybevételének  a törvényi rendelkezéseknek megfelelő 
használatát, az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok szélesebb körű 
gyakorlását. 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A módosított rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételt nem igényel. 
 

Felsőzsolca, 2014. április 29. 
                                                                
                                                     
                                                                                  Dr. Tóth Lajos 

                                 polgármester 


