
Elıterjesztés 
 
Tárgy: Közterület-használati díjak felülvizsgálata 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A közterületek használatáról szóló 9/2004(V.29) önkormányzati rendeletben meghatározott  
2012. február 1. napjától hatályos mozgóárusítás, mozgóbolt közterület-használati díja ellen a 
Family Frost Kft. képviseletében eljáró ügyvéd beadványt nyújtott be. Az elıterjesztéshez csatolt   
beadvány szerint a mozgóárusoknak, mozgóboltoknak a többi kereskedıhöz képest aránytalanul 
magas közterület-használati díjat kell fizetnie.  
Az Alkotmánybíróság több határozatában is kifejtette, hogy a közterület használatáért fizetendı 
díj a közterület használatának ellenértéke. Az egyik ilyen Alkotmánybírósági  határozat a 
38/1998(IX.23) AB határozat, melyben a következı szerepel. „A  közterület-használat díjának 
alapvetıen a közterület-használat értékét befolyásoló tényezıkhöz ( terület nagysága, a 
településen belüli elhelyezkedése, a használat módja, idıtartama stb.) kell igazodnia.  
A közterület-használók között a közterület-használati díj mértéke tekintetében e tényezık alapján 
tett megkülönböztetés nem tekinthetı alkotmányellenesnek. A közterület-használat díjának olyan 
szabályozása, amely a közterület-használat értékét meghatározó tényezık azonossága esetén, a 
szolgáltatástól független, annak értékét nem befolyásoló szempontok alapján kirívóan magas 
díjfizetési kötelezettséget  ír elı egyes vállalkozókra és ezzel megkülönböztetést tesz a közterületet 
használó vállalkozók között, önkényes, ezért alkotmányellenes.”  
Mindezekre tekintettel javasolom a közterületek használatáról szóló rendelet módosításával 
arányosan hozzáigazítani a mozgóárusítás, mozgóbolti tevékenységet végzık által fizetendı  
közterület-használati díjak mértékét  a többi közterület-használó díjához. A jelenleg hatályos 
szabályozás szerint a mozgóárusoknak napi 3150.-Ft-ot díjat kell fizetni, az alkalmi árusoknak 
pedig napi 260 Ft/m2-t. A javaslat szerint a mozgóárusoknak is ezt az összeget, vagyis a napi 260 
Ft/m2-t állapítanánk meg. 
 
Elızetes hatásvizsgálat: 
1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása : A mozgóárusok közterület-díjainak csökkentése 
egyrészt nem okoz esélyegyenlıtlenséget a vállalkozók között, másrészt nem eredményezi ezen 
vállalkozások megszőnését a településen.  
2.   környezeti és egészségi következményei: nincs 
3.  adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 
4. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
 következményei: elkerülhetı az esetleges Alkotmánybírósági felülvizsgálat  
5. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
 feltételek: rendelkezésre állnak 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. 
 
                                                                                                                       Gáncs István sk. 

                                                                                                        polgármester 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tervezet 
 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete …./2012(…) önkormányzati rendelete a 
közterületek használatáról szóló 9/2004(V.29) önkormányzati  rendelet módosításáról 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8.§.(1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva, az 
Önkormányzat és Szervei  Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24) 
önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró  Pénzügyi Bizottság 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:  

 
 

1.§. 
 
A közterületek használatáról szóló 9/2004(V.29)  önkormányzati rendelet  2. melléklete helyébe e 
rendelet melléklete  lép. 
  

2.§. 
Ez a rendelet 2012. április  1-jén lép hatályba. 
 
 
Tengelic     2012. március . 
 
Gáncs István sk.                                                                          Tolnai Lászlóné sk. 
polgármester                                                                                    jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Melléklet …/2012(…...) számú rendelethez 
2.  melléklet 9/2004(V.29.) számú rendelethez 

 

 Közterület – használati díjak mértéke 

1 A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 
kirakatszekrény, üzleti védıtetı (elıtetı), ernyıszerkezet, 
hirdetı-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj 
tényleges felületre vonatkozik 

165 Ft/m2/hó 

2 Árusítófülke, pavilon 260 Ft/m2/hó 

3 Gépjármő, pótkocsi, munkagép, mezıgazdasági vontató, 
üzemképtelen jármő 

1 299 Ft/m2/hó 

4 Önálló hirdetı-berendezések, táblák 331 Ft/m2/hó 

5 Építési munkával kapcsolatos építıanyag- és törmeléktárolás, 
állványelhelyezés: 

126 Ft/m2/hó 

6 Alkalmi árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre 260 Ft/m2/nap 

7 Mozgóárusítás, mozgóbolt 260 Ft/m2/nap 

8 Vendéglátó-ipari elıkert 457 Ft/m2/hó 

9 Kitelepülés /árubemutatás/   126 Ft/m2/nap 

10 Kiállítás 71 Ft/m2/nap 

11 Alkalmi vásár 165 Ft/m2/nap 

12 Kulturális és sport tevékenység 47 Ft/m2/nap 

13 Mutatványos és cirkuszi tevékenység 260 Ft/m2/nap 

 
 
A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 


