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E l ő t e r j e s z t é s

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013. május 27.-én tartandó 
ülésére

Tárgy:   A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítása.

Előterjesztő:    Kondor Géza polgármester
Előkészítette:   Müller Márton, főtanácsos, Tóthné Titz Éva, aljegyző, Dr. Szabó Tímea jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A  közterületek  használatát,  valamint  a  közterületek  rendjét  Révfülöp  Nagyközség 
Önkormányzatának  11/2010.  (VI.2)  számú  rendelete  szabályozza.  A rendelet  alkalmazása 
során az elmúlt  években több olyan eddig nem szabályozott  használati  igény jelentkezett, 
amely indokolja a rendelet módosítását. Ezen kívül az egyes díjtételek mértéke is korrekcióra 
szorul.
A  közúti  közlekedésről  szóló  1988.  évi  I.  törvény  46.  §-a   2013.  január  1.-től  az 
önkormányzati utak esetében a közútkezelői hatáskörök címzettjeként a Képviselő-testületet 
jelöli  meg.  A helyi  utak felbontásával  és közútkezelői  nyilatkozat  kérésével  havonta több 
alkalommal  keresik  meg  vállalkozások  és  magánszemélyek  az  önkormányzatot,  ezért  az 
ügyek gyors és határidőre történő intézése érdekében célszerű, ha e hatáskört a Szervezeti és 
Működési  Szabályzatában  foglaltaknak  megfelelően  a  Képviselő-testület  a  polgármesterre 
ruházza át, és ez a közterületek használatáról szóló rendeletben is megjelenik. 
Az  előterjesztés,  illetve  a  kapcsolódó  rendelet  tervezet  célja,  a  szükséges  módosítások, 
kiegészítések beépítése a rendeletbe.

INDOKOLÁS

A rendelet fentiek miatti kiegészítése egyrészt azért szükséges, mivel az elmúlt időszakban 
Révfülöpön  a  Halász  utcában  lévő  közterületen  egy  újabb  tevékenységi  forma,  a  gokart 
kölcsönzés jelent meg, a mely a közterületek használatáról és rendjéről szóló 11/2010. (VI.2.) 
számú önkormányzati rendeletben nem került szabályozásra. 
A másik módosítás a közterületfoglalási díjak mértékére vonatkozik. A hennafestés – portré 
rajzolás esetében a környékben kialakult árakhoz képest alacsony napi nettó 1000 Ft/m2  /nap 
áron került szabályozásra a közterület igénybevételi díj mértéke. A mutatványos tevékenység, 
cirkuszi vendégszereplés esetében a 100 Ft/m2  /nap díjtétel alkalmazása a gyakorlatban több 
nehézségbe ütközött,  mivel a mutatványosok már több nappal az előadás előtt használatba 
vették a területet, továbbá a felállított mutatványos sátor nagyságát előzetesen nem lehetett 
meghatározni.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-a  2013. január 1.-től  a helyi utak  
tekintetében a Képviselő-testületet  jelölte meg a hatáskörök címzettjeként.  A gyakorlatban 
havonta  több  kérelmet  adtak  be  az  önkormányzathoz,  a  Képviselő-testület  minden  egyes 
esetben történő összehívása,  jelentős és felesleges többlet terhet jelentene.  A fentiek miatt 
szükségesnek látjuk, hogy e hatáskört a polgármester gyakorolja.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzatának  a  közterületek  használatának  és  a  közterületek 
rendjéről  szóló  11/2010.  (VI.2)  számú  rendelet  módosításával  szabályozottabbá, 
„életszerűbbé”  válnak  a  közterületfoglalási  díjtételek.  A  díjváltozások  hatására  várhatóan 
növekedni  fognak az Önkormányzat  saját  bevételei.  A közterülethasználat  kialakult  rendje 
jobban  ellenőrizhetővé  válik,  ezáltal  a  közterületek  arculati  megjelenése  pozitív  irányban 
változik.
A hatáskör átruházásával a helyi utakkal kapcsolatos ügyintézés egyszerűbbé válik, ezáltal az 
adminisztratív terhek csökkennek.

A tervezett rendeletmódosítás díjtételeivel

Közterület-használati díj mértéke

Közterület igénybevételének célja Mértéke

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető-
berendezés,  előtető, cég- és címtábla, ernyőszerkezet, fényreklám, 500.- Ft/m2/hó

Árusítófülke, kereskedelmi és szolgáltató pavilonok 2.000.- Ft/m2/hó

Bérkocsik, autóbuszok, taxik állomáshelye 20.000.- Ft/gk/év
Önálló hirdető berendezés, reklámtábla, óriásplakát, vitrin, 
árubemutató   3 m2 –ig
3-10 m2 –ig
10 m2  felett
- alkalmi elhelyezés esetén (reklámfelület m2-enként)

1.000.- Ft/m2/hó
1.200.- Ft/m2/hó
1.500.- Ft/m2/hó

  1.500.- Ft/m2/nap

Tüzelőanyag tárolás  (5 napig mentes), ezt követően 70.- Ft/m2/nap
Építési anyag tárolás 100.- Ft/m2/nap

Idényjellegű árusítás, kitelepülés (fizetendő minimum 5 m2) 7.500.- Ft/m2/hó

Portrérajzolás, hennafestés 2.100.- Ft/ m2/nap

Újság, könyvárusítás
700.- Ft/m2/nap

Alkalmi árusítás és szolgáltatás        1.100.- Ft/m2/nap

Mozgóárusítás (főtt kukorica, fagylalt, jégkrém, virág, újság) 
(mozgóárusítást végző eszköz által elfoglalt terület)
Mozgóbolt

700.- Ft/m2/nap
500.-Ft/gépkocsi/nap

Vendéglátó ipari és más üzleti előkert, terasz
(rögzített berendezésnél idényen kívül is)

1.200.- Ft/m2/hó

35.000 Ft/nap



Mutatványos tevékenység, cirkuszi vendégszereplés
(A napok számába a közterület tényleges igénybevétele, sátrak 
felállítása, előkészítése, bontása stb. beleszámít)

Üzemképtelen vagy használaton kívüli jármű tárolása 6.000.- Ft/nap/jármű
Emberi erővel működtetett gokart kölcsönzés 15 m2  nagyságú 
közterület használattal

70.000 Ft/hó

Fenti összegek az  ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
*- 1 m2  alatti 1 m2-nek tekintendő
   - minden megkezdett m2 egésznek minősül


