Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…......./2011. (XI.....) önkormányzati rendelete
a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: ÖR) 4. § (3) bekezdése j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(3) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: ]
„j) árusító- és egyéb fülke-, idényjellegű árusítás-, kitelepült árusítás esetére, alkalmi,
mozgóbolti, mozgóárusítási és szolgáltató tevékenységre.”
(2) Az ÖR 4.§ (3) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
[ (3) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: ]
„s) árubemutatás.”
2.§ Az ÖR 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 4. § (3)
bekezdésben meghatározott engedély nélkül, vagy attól eltérő módon, illetve azt (időben vagy
területben) meghaladó mértékben közterületet használ, továbbá aki a 4. § (4) és (5)
bekezdésében, valamint a 12. § (3) bekezdésében foglaltakat megsérti, továbbá az 1. melléklet
III. Árusítás tilalma alá eső területen árusítást folytat.
3. § Az ÖR. 14.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem kell közterület-használati díjat fizetnie annak, aki az egészségmegőrzés céljából
ingyenes szolgáltatást nyújt.”
4. § Az ÖR. 19. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
[19. § E rendelet alkalmazásában:]
„r) árubemutatás: Olyan tevékenység, amely során az áru kelendősége érdekében
figyelemfelkeltő árukihelyezést végez az áru értékesítője.”
5.§ Az ÖR. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2011. november …... napján lép hatályba és 2011. …..... napján hatályát
veszíti.

Michl József
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

A közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …../2011. (XI. …..) önkormányzati rendelet 1. melléklete

KÖZTERÜLET –HASZNÁLATI DÍJAK
Közterület használat megnevezése,
Kiemelt terület
Egyéb terület
rendeletre való hivatkozás
nettó díjak
4 § (3) bekezdés a) pontja
1.
a
közterület
fölé
10
1.925 Ft/m2/hó
1.080 Ft/m2/hó
centiméteren
túl
benyúló
üzlethomlokzat,
kirakatszekrény
közterület fölé 50 centiméteren túl
benyúló üzleti előtető, védőtető
benyúlásához.
2.
a
közterület
fölé
50
centiméteren túl benyúló, vagy az
összességében 1 m2-t meghaladó
felületű
hirdető
berendezés,
fényreklám elhelyezéséhez.
3.
cég- és címtábla, valamint cégér
elhelyezéséhez
4 § (3) bekezdés b) pontja
1.
reklámtábla, hirdetőeszköz,
reklámfelület
2.
mobiltábla

1.925 Ft/m2/hó

1.925 Ft/m2/hó

------------------

840 Ft/m2/hó

305 Ft/m2/nap

180 Ft/m2/nap

2.035 Ft/m2/hó

1.325 Ft/m2/hó

4 § (3) bekezdés c) pontja
I.
Építési munkával kapcsolatos
állvány
II. Építőanyag, föld, törmelék
elhelyezése
III. Építőanyag, föld, törmelék
elhelyezés
IV. Konténer tárolása (napidíj)
V. Konténer tárolása (havidíj)
VI. Közterületről végzett
munkavégzés
4 § (3) bekezdés e) pontja
Film és televízió felvétel
4 § (3) bekezdés f) pontja
vendéglátó-ipari előkert (III.1-től
X. 31-ig)
vendéglátó-ipari előkert (XI.1-től
II.28-ig)
4 § (3) bekezdés g) pontja
Kiállítás, alkalmi vásár
Sport-és kulturális rendezvény
Alkalmi rendezvény, utcabál

600 Ft/db/nap
3.610 Ft/db/hó
1.110 Ft/m2/nap

360 Ft/db/nap
2.105 Ft/db/hó
665 Ft/m2/nap

1.575 Ft/m2/nap

1.575 Ft/m2/nap

2.400 Ft/m2/hó

1.325 Ft/m2/hó

240 Ft/m2/hó

130 Ft/m2/hó

725 Ft/m2/nap
31.470 Ft/nap
52.450 Ft/nap

480 Ft/m2/nap
31.470 Ft/nap
52.450 Ft/nap

4 § (3) bekezdés h) pontja
Kerékpártároló kihelyezése, létesítése

12.020 Ft/m2/év

6.010 Ft/m2/év

335 Ft/m2/nap

315 Ft/m2/nap

4 § (3) bekezdés i) pontja
Zöldfelületek igénybevétele
4 § (3) bekezdés j) pontja
Árusító, és egyéb fülke
Idényjellegű árusítás
Kitelepült árusítás
Őstermelők kitelepült árusítása
Alkalmi és mozgóárusítás,
mozgóbolt (alkalomszerű)
Alkalmi és mozgóárusítás,
mozgóbolt (havi rendsz.)
Szolgáltató tevékenység
(alkalomszerű)
Szolgáltató tevékenység (havi
rendsz.)
4 § (3) bekezdés l) pontja
Mutatványos tevékenység
Cirkusz

4 § (3) bekezdés m) pontja
közművek zöldterületen történő
építkezéskor az elhelyezett anyagok
tárolása maximum 14 napig
4 § (3) bekezdés o) pontja
8 napon túli közút, járda nem
közlekedési célú igénybevétele
4 § (3) bekezdés p) pontja
adományok gyűjtése, bejegyzett
szervezet tagjaként
4 § (3) bekezdés q) pontja
48 órát meghaladó tüzelőanyag tárolása
4 § (3) bekezdés r) pontja
3.500 kg megengedett össztömeg feletti
tehergépkocsi,
autóbusz,
vontató,
mezőgazdasági vontató, lassú jármű és
járműszerelvény 22 óra és 06 óra
közötti közterületi tárolása
4. § (3) bekezdés s) pontja
árubemutatás
4. § (3) bekezdés t) pontja
szolgáltatási tevékenység

2.040 Ft/m2/nap

1.020 Ft/m2/nap

2.530 Ft/m2/hó
900 Ft/m2/nap
2.400 Ft/m2/hó
240 Ft/m2/hó
2.400 Ft/m2/nap

1.440 Ft/m2/hó
660 Ft/m2/nap
1.325 Ft/m2/hó
130 Ft/m2/hó
1.325 Ft/m2/nap

13.220 Ft/m2/hó

6.516 Ft/m2/hó

845 Ft/m2/nap

620 Ft/m2/nap

13.220 Ft/m2/hó

6.615 Ft/m2/hó

54.090 Ft/nap
73.430 Ft/nap

54.090 Ft/nap
73.430 Ft/nap

120 Ft/m2/nap

60 Ft/m2/nap

930 Ft/m2/nap

560 Ft/m2/nap

745 Ft/fő/nap

745 Ft/fő/nap

305 Ft/m2/nap

180 Ft/m2/nap

9.275 Ft/db/hó

9.275 Ft/db/hó

1.850 Ft/m2/hó

1.390 Ft/m2/hó

845 Ft/m2/nap

620 Ft/m2/nap

INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2007. (VII.01.) számú rendelet 4. § (3)
bekezdése rendelkezik arról, hogy milyen tevékenységhez szükséges a közterület-használati
engedély beszerzése. E §-ba került be kiegészítésként további két tevékenység (szolgáltató és
árubemutató tevékenység) szabályozás, mivel a gyakorlatban erre igény merült fel.
A 2. §-hoz
Szükséges az árusítás tilalma alá eső területen történő közterület-használat következményeit
szabályozni.

A 3.§-hoz
Igény merült fel, hogy aki az egészségmegőrzése céljából ingyenes szolgáltatást nyújt,
például szűrővizsgálatot végez, ne fizessen közterület-használati díjat.
A 4. §-hoz
Az 1.§-ban meghatározott módosítások értelmezése érdekében szükséges az értelmező
rendelkezések bővítése.
Az 5.§-hoz
Az 1.§-ban meghatározott módosítások magukkal vonják a melléklet módosítását is.
A 6. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről és a beépülés utáni hatályvesztésről rendelkezik.

