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Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelete 

a közterület használat rendjének szabályozásáról szóló 16/2017. (XI.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, valamint a 32. cikk (2) bekezdésében, és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A közterület használat rendjének szabályozásáról szóló 16/2017. (XI.24.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: R) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

 

2. § 

 

E rendelet 2023. január 01. napján lép hatályba. 

 

 

Szada, 2022.  november 24. 

 

 

 

Pintér Lajos Dr. Finta Béla 

polgármester jegyző 

 
 
 

 

Záradék: 

  

A rendelet kihirdetése 2022.  november 25. napján megtörtént. 

 

 

                                                Dr Finta Béla 

              jegyző 
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1. számú melléklet a …../2022.(XI.25.)  önkormányzati rendelethez 

 

1. sz. melléklet a 16/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

A közterület-használat díja 

 

 

1. árusítópavilon és egyéb fülke  Ft/m2/nap 540,- 

2. idényjellegű árusításra, alkalmi (ünnepi) vásárra Ft/m2/nap 540,- 

3. mozgó árusításra, valamint egyéb mozgóbolt elhelyezésére Ft/m2/nap 540,- 

4. 
kerthelyiség vagy vendéglátó terasz és berendezés 

kihelyezésére 
Ft/m2/hó 780,- 

5. 

kiállítás, alkalmi rendezvény, gazdasági, szórakoztató 

tevékenységekre, az ezekhez kapcsolódó vendéglátó 

tevékenységre, valamint ezen eseményekhez kialakított 

ideiglenes parkolók létesítésére és fennmaradására 

Ft/m2/nap 240,- 

6. 

mutatványos, cirkuszi tevékenységre, utcai zenélésre, 

éneklésre, bűvészmutatványra, üzleti célú képzőművészeti 

tevékenység folytatására 

Ft/m2/nap 420,- 

7. 
üzleti szállítás, vagy kirakodás alkalmával hordók, ládák és 

göngyölegek elhelyezésére, áru kirakodására 
Ft/m2/nap 360,- 

8. 

építési munkával kapcsolatos állvány (közterületbe 2m 

szélesen túl benyúló területrész felett), építőanyag és 

törmelék, sitt tárolása, konténer elhelyezésére 

Ft/m2/nap 100,- 

9. 

az állami, önkormányzati szervek és intézményei, valamint a 

társadalmi és tömegszervezetek által szervezett rendezvények 

közterület-használatára 

Ft/m2/nap 240,- 

10. 
Magyarországon működő egyházak és felekezetek által 

szervezett rendezvények közterület használatára 
Ft/m2/nap 240,- 

11. 

magyar nemzet, a nemzetiségek, testvértelepülések 

kultúráját hirdető csoportok, illetve azok, akik a 

település kulturális életéhez illeszkedő programokhoz 

kapcsolódó tevékenységet végeznek 

Ft/m2/nap 240,-  

12. 

az egészségvédelmi és környezetvédelmi 

rendezvényekre, sport és kulturális rendezvényekre, 

valamint az ezekhez kapcsolódó vendéglátó 

tevékenységre, valamint ezen eseményekhez kialakított 

ideiglenes parkolók létesítésére és fennmaradására 

Ft/m2/nap 240,- 
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13. 

helyi közúton és a hozzátartozó közterületen közúti 

közlekedési szolgáltatáshoz használt 3,5 tonnát meghaladó 

jármű (busz, teherautó stb.) tárolására 

Ft/m2/nap 60,- 

14. 

az üzemképtelen, valamint az érvényes hatósági engedéllyel 

vagy jelzéssel nem rendelkező járműveknek közterületen 

történő, 30 napot meghaladó időtartamú tárolására, az 

engedély maximum 3 hónap időtartamra adható ki 

Ft/m2/nap 60,- 

15. 
közterületek fentiekben fel nem sorolt, rendeltetéstől eltérő 

használatára 
Ft/m2/nap 540,- 

 

   
 

 


