
Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 16.) önkormányzati
rendelete

a közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV. 2.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a
következő rendelkezés lép:

„Poroszló  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  foglalt  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  épített  környezet  alakításáról  és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, továbbá a mozgóképről szóló
2004.  évi  II.  törvény 37.  §  (4)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  2.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

(1)  A közterületek  rendjéről  szóló 10/2004.  (IV.  2.)  önkormányzati  rendelet  4.  §  (1)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  önkormányzat  a  közterületek  fenntartásáról  a  polgármester  és  az  önkormányzat
állományában lévő kommunális feladatokat ellátó brigád gondoskodik a (2) bekezdésben körülírt
területek kivételével.”

(2)  A közterületek  rendjéről  szóló 10/2004.  (IV.  2.)  önkormányzati  rendelet  4.  §  (3)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A (2) bekezdésben tartozó munkák közül a fás növényzet  fenntartási  munkáit  végezni,  fás
növényt ültetni csak a fásszárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) kormányrendelet
előírása szerint szabad.”

3. §

A közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

1



„(1) Vendéglátó egységekhez kapcsolódó, önálló kiszolgáló pulttal nem rendelkező kerthelyiség a
polgármester engedélyével kialakítható és üzemeltethető közterületen. Nyitvatartási idejét a jegyző
korlátozhatja, amennyiben az közérdek teszi szükségessé.”

4. §

A közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(3) Tilos hirdetményt, falragaszt a nem hirdetést szolgáló köztéri berendezéseken elhelyezni. Az
ingatlan közterületről látható felületére hirdetményt elhelyezni csak a polgármester engedélyével és
az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával lehet.”

5. §

A közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(2) A közterület- használati díjat az 1. mellékletben rögzített normák szerint kell megállapítani,
melyek ÁFA- tételt nem tartalmaznak, arra pluszként kell azokat felszámítani.”

6. §

A közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.

7. §

A közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV. 2.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „polgármestertől” szövegrész helyébe a „jegyzőtől” szöveg
lép.

8. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba, és 2023. április 2-án hatályát veszti.
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1. melléklet a 4/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 10/2004. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez

Közterület használati díjak

Érvényes díjtételek
(nettó)

1 A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, 
kirakatszekrény, üzleti előtető, ernyőszerkezet

150.- Ft/m2/hó

2 Hirdető berendezés (fényreklám) cég és címtábla elhelyezése 250.- Ft/m2/hó

3 Árusító és egyéb pavilon, fülke elhelyezése 500.- Ft/m2/hó

4 Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye 15.000.- Ft/év/db

5 Gépjármű várakozóhelyek céljára igénybevett közterület 
gépjárművenként
- burkolatlan területen
- ha szilárd burkolatú a közterület és nem a kérelmező 
építette a parkolót

15.000 Ft/év

6 Teher- és különleges járművek, valamint ezek 
vontatmányainak elhelyezésére igénybevett közterület
- szilárd burkolatú területen
- burkolatlan területen

5.000.- Ft/hó/db
2.500.- Ft/hó/db

7 Üzemképtelen járművek tárolása 11.200 Ft/hó/db

8 Önálló hirdető berendezés, tájékoztatótábla, reklám célú 
létesítmény stb.

7.000.- Ft/m2/év

9 Gyűjtőláda elhelyezés 60 Ft/db/hó

10 Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
elhelyezése, lakásépítésnél, javításnál, egyéb létesítmény 
építésénél, javításánál

200.- Ft/m2/hó

11 Anyagtárolás 200.- Ft/m2/hó

12
Idényjellegű árusítás:
- alkalmi árusítás
(közterületen - zöldfelületen)

- mozgó árusítás

- ellátatlan területen (Kétútköz) végzett mozgóárusítás

- javító és szolgáltató tevékenység

100,-Ft/m2/nap
100.- Ft/m2/nap
300.- Ft/m2/nap
 2.000.- Ft/nap
10.000,-Ft/hó 
60.000,-Ft/év 

0,-Ft/nap

180 Ft/m2/nap
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13 Film és televízió felvétel Hatályon kívül

14 Vendéglátó ipari előkert 120 Ft/m2/hó

15 Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák egyéb 
göngyölegek elhelyezése, áruk rakodása, tárolása

64.- Ft/m2/nap

16 Kiállítás, vásár 660 Ft/m2/hó

17 Alkalmi vásár 120.- Ft/m2/nap

18 Mutatványos tevékenység 120.- Ft/m2/nap

19 Közhasználatra még át nem adott terület ideiglenes 
hasznosítása

80.- Ft/m2/hó

20 -Asztalonként fizetendő díj
-Éves bérleti díj egyösszegű megfizetése esetén az éves díj 
80 %-a

100,-Ft/alkalom

21 Egyéb a fentiekbe nem sorolható igénybevétel:
- a díjtételek az ÁFÁT nem tartalmazzák, azt külön kell 
felszámítani,
- a 16, 17, 18 pontok alkalmazásánál 3 napot kell érteni,
- az alapterület 1 m-nél kisebb nem lehet, 2 m-nél nagyobb 
magasság felett a díjtétel 1- alapösszeggel duplázódik.

”
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Végső előterjesztői indokolás

A  rendelet  felülvizsgálatára  a  díjak  módosítása  miatt  van  szükség.  A  rendeletmódosítás
tartalmazza a felülvizsgált díjakat.
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