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4 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
A közterület használati díj felülvizsgálata 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat által beszedett díjakat, így a közterület használati díjat a képviselő-testület évenként 
felülvizsgálja, és belátása szerint módosíthatja. A díjtételek emelésével az önkormányzati saját bevételek - 
ugyan minimális szintű – növekedése érhető el. 
  
Tolmács község közterületének használati díja a közterület használatról szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati 
rendelet mellékletében kerül meghatározásra.  

A jelenlegi – 2013. február 1-jétől, illetve 2013. július 9-től érvényes - közterületi használati díjtételeket a 
következők: 

A közterület igénybevétel célja 
Jelenlegi közterület 

használati díj  
áfa nélkül 

Javasolt közterület 
használati díj  

áfa nélkül 
Idény jellegű vagy alkalmi árusítás 130 Ft/m2/nap 130 Ft/m2/nap 
Mutatványos tevékenység (körhinta, céllövölde) 260 Ft/m2/nap 260 Ft/m2/nap 
Tüzelőanyag tárolás 130 Ft/m2/nap 130 Ft/m2/nap 
Építési munkával kapcsolatos építőanyagok, állvány 
tárolás 

630 Ft/m2/hó 630 Ft/m2/hó 

Építési törmelék tárolás 1.300 Ft/m2/hó 1.300 Ft/m2/hó 
Gépjárművek, munkagépek tárolása       1.300 Ft/m2/hó       1.300 Ft/m2/hó 
Önálló hirdető berendezések, táblák 2.100 Ft/m2/hó 2.100 Ft/m2/hó 

Egyéb használat esetén: a díj mértéke  – a fentiek figyelembe vételével – egyedileg kerül 
megállapításra. 

 

A filmforgatási célú közterület használatának díja: 

Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás Közterület 
megnevezése Jelenlegi díj Javasolt 

díj 
Jelenlegi díj Javasolt 

díj 
Jelenlegi díj Javasolt 

díj 
Turisztikailag 
kiemelt terület 

300 
Ft/m2/nap 

300 
Ft/m2/nap 

200 
Ft/m2/nap 

200 
Ft/m2/nap 

100 
Ft/m2/nap 

200 
Ft/m2/nap

Turisztikailag nem 
kiemelt közterület 

150 
Ft/m2/nap 

150 
Ft/m2/nap 

100 
Ft/m2/nap 

100 
Ft/m2/nap 

50 Ft/m2/nap 100 
Ft/m2/nap

 

2014. évben az előterjesztés készítéséig közterület használatból származó elért bevétel: 284 eFt. 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a közterület használati díjak megállapítását. 
 
Tolmács, 2014. november 14. 
 Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

…../2014. (XI…….) 

Önkormányzati RENDELETE 

a közterület használati díj módosításáról 
 

(t e r ve z e t ) 
 
Tolmács  Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  
 
 
1.§ A közterületek használatáról szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép.  
 
 
2.§.  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2014. november …... 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2014. november ….-én 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének …./2014. (XI….) önkormányzati rendelet 

 1. melléklete 
 
 
 

„Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete 

 
A közterület használati díj mértéke: 
 

A közterület igénybevétel célja Közterület használati díj 
áfa nélkül 

Igény jellegű vagy alkalmi árusítás ……, Ft/m2/nap  
Mutatványos tevékenység (körhinta, 
céllövölde) 

……. Ft/m2/nap 

Tüzelőanyag tárolás ……. Ft/m2/nap  
Építési munkával kapcsolatos építőanyag, 
állvány tárolás 

……. Ft/m2/hó 

Építési törmelék tárolás ……. Ft/m2/hó  
Gépjárművek, munkagépek tárolása ……. Ft/m2/hó  
Önálló hirdetőberendezések, táblák ……. Ft/m2/hó 

Egyéb használat esetén: a díj mértéke  – a fentiek figyelembe vételével - egyedileg kerül 
megállapításra. 

 
A filmforgatási célú közterület használatának díja: 
 

Közterület 
megnevezése Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás 

Turisztikailag 
kiemelt terület 

….. Ft/m2/nap …. Ft/m2/nap ….. Ft/m2/nap 

Turisztikailag nem 
kiemelt közterület 

….. Ft/m2/nap ….. Ft/m2/nap ….. Ft/m2/nap 

 
” 
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a ……/2014. (………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Általános indokolás 
 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontja értelmében a helyi képviselő-testület 
gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat.  
 
A település közterületei az önkormányzat tulajdonában állnak. Tolmács Község Önkormányzat 
képviselő-testülete a közterületek használatáról a 3/2011. (II.15.) önkormányzat rendeletet alkotta, 
melyben meghatározásra került a közterületek rendeltetésüktől eltérő használata esetében fizetendő 
használat díjak mértéke.  
A képviselő-testület – mint a tulajdonosi jogok gyakorlója – hatáskörében áll a közterületek 
rendeltetésüktől eltérő használata esetén fizetendő díjak módosítása.  
 
 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 
A 3/2011. (II.15.) önkormányzat rendeletet 2. melléklete tartalmazza a közterületek rendeltetéstől 
eltérő használata esetén fizetendő díjak mértékét. A módosító rendelet 1. melléklete az alaprendelet e 
díjtételeket tartalmazó 2. mellékletének módosítását tartalmazza. 
 

2.§-hoz 

A rendelet – tekintettel arra a törvényi előírásra, hogy fizetési kötelezettség emelést előíró jogszabály 
kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie - 2015. január 1-jén lép 
hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet – jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 12.§-a értelmében - a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 


