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              Előterjesztés száma: 126/2022.    

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. november 24-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés 

tárgya: 

Közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, javaslat a közterület 

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

önkormányzati rendelet módosítás elfogadására 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Jancsó Szabolcs 

közterület-felügyelő 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

Szabóné Molnár Krisztina  

műszaki osztályvezető 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Tárgyalja: 

 

Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva:  

Javasolt 

meghívott: 
 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés 

zárt kezelését 

kérjük 

nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az önkormányzatok által beszedett-kivetett díjak, adók mértékét, így a közterület-használati 

díjmértékeket is a képviselő-testület jogalkotási hatáskörébe tartozó rendeletek határozzák meg – 

amelyek szabályozásait a képviselő-testület rendszeresen felülvizsgálhatja, és belátása szerint 

módosíthatja. A díjtételek emelésével az önkormányzati saját bevételek – ugyan minimális szintű – 

növekedése érhető el. 

 

(Megértésül: az idei év I-X. hónapjában Szada Nagyközség Önkormányzat közterületfoglalási 

díjbevétele mindösszesen 143.300,-Ft volt – így az általunk most javasolt 20%-os díjemelés önmagában 

kb. 30 eFt/év többletbevételt eredményezne, amit a sűrűbb közterületi járőrözéssel, s így a fokozott 

ellenőrzéssel igyekszünk a jövőben tovább növelni.)  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi Munkaterve a novemberi ülésre 

irányozta elő a felülvizsgálatot és az esetleges rendeletmódosítást. 

 

Szada Nagyközség közterületeinek jelenleg hatályos használati díjtételeit a közterülethasználat 

rendjének szabályozásáról szóló 16/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 

határozza meg az alábbiak szerint: 

A közterület-használat díja 

1. árusítópavilon és egyéb fülke  Ft/m2/nap 450,- 

2. idényjellegű árusításra, alkalmi (ünnepi) vásárra Ft/m2/nap 450,- 

3. 
mozgó árusításra, valamint egyéb mozgóbolt 

elhelyezésére 
Ft/m2/nap 450,- 

4. 
kerthelyiség vagy vendéglátó terasz és berendezés 

kihelyezésére 
Ft/m2/hó 650,- 

5. 

kiállítás, alkalmi rendezvény, gazdasági, szórakoztató 

tevékenységekre, az ezekhez kapcsolódó vendéglátó 

tevékenységre, valamint ezen eseményekhez kialakított 

ideiglenes parkolók létesítésére és fennmaradására 

Ft/m2/nap 200,- 

6. 
mutatványos, cirkuszi tevékenységre, utcai zenélésre, 

éneklésre, bűvészmutatványra, üzleti célú 

képzőművészeti tevékenység folytatására 

Ft/m2/nap 350,- 

7. 
üzleti szállítás, vagy kirakodás alkalmával hordók, ládák 

és göngyölegek elhelyezésére, áru kirakodására 
Ft/m2/nap 300,- 

8. 
építési munkával kapcsolatos állvány (közterületbe 2m 

szélesen túl benyúló területrész felett), építőanyag és 

törmelék, sitt tárolása, konténer elhelyezésére 

Ft/m2/nap 80,- 

9. 
az állami, önkormányzati szervek és intézményei, 

valamint a társadalmi és tömegszervezetek által 

szervezett rendezvények közterület-használatára 

Ft/m2/nap 200,- 

10. 
Magyarországon működő egyházak és felekezetek által 

szervezett rendezvények közterület használatára 
Ft/m2/nap 200,- 

11. 

magyar nemzet, a nemzetiségek, testvértelepülések 

kultúráját hirdető csoportok, illetve azok, akik a 

település kulturális életéhez illeszkedő programokhoz 

kapcsolódó tevékenységet végeznek 

Ft/m2/nap 200,-  
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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 200,- 

13. 
helyi közúton és a hozzátartozó közterületen közúti 

közlekedési szolgáltatáshoz használt 3,5 tonnát 

meghaladó jármű (busz, teherautó stb.) tárolására 

Ft/m2/nap 50,- 

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 50,- 

15. 
közterületek fentiekben fel nem sorolt, rendeltetéstől 

eltérő használatára 
Ft/m2/nap 450,- 

 

 

A díjtételek Szadán a rendelet megalkotása, azaz 2017.11.24-e óta nem változtak. 

 

Megvizsgálva a környező települések közterület használat rendjének szabályozásáról szóló rendeleteit 

megállapítható, hogy a különböző célú területfoglalási kategóriák átlagosan 15-25 %-kal magasabbak. 

(Az előterjesztésünkhöz – tájékoztató céllal – függelékként csatoljuk a Gödöllő, Veresegyház, Őrbottyán 

jelenleg hatályos közterülethasználati díjtételeit szemléltető táblázatokat.) 

 

A díjak korábbi emelését a veszélyhelyzet miatt a 603/2020.(XII.18) Korm.rendelet tiltotta, ezért annak 

megszűnéséig, azaz 2022. június 30-áig nem lehetett a díjakat emelni. 

 

Figyelemmel arra, hogy a díjemelésre vonatkozó tilalom megszűnt, javasoljuk, hogy 2023. január 1-

től a szadai díjtételeket egységesen 20 %-kal emeljük meg.  

 

A részletfizetés, mérséklések és a közterület-használati díj fizetése alóli mentesség - 16/2017.(XI.24.) 

Ör. 12.§-a szerint - szabályai természetesen változatlanul érvényesek maradnak, ideértve a 

Polgármester azzal kapcsolatos, 13.§-ban részletezett hatásköreit is. 

 

Az előterjesztésben foglaltak alapján, kérem a mellékelt rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását. 

 

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre közzétettük a www.szada.hu oldalon, a beérkezett 

észrevételeket a Képviselő-testület ülésen ismertetjük 

 

Melléklet: rendelet-tervezet indoklással és előzetes hatásvizsgálattal 

 

Függelék: kimutatások a szomszédos települések hatályos közterület-használati díjtételeiről 

 

 

 

 

 

 

 

 


