
 

2. előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2019. december 5. napján 800 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntés a közterület használatról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

        

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tekintettel a 2020. évi költségvetés tervezésének megkezdésére, továbbá a mozgóbolt 

szabályozásának pontosítására tekintettel indokolt a közterület használatról szóló 9/2011. 

(IX.1.) önkormányzati rendelet, továbbá a rendeletben szabályozott díjtételek felülvizsgálata. 

A felülvizsgálat eredményeképpen a képviselő-testület dönthet a rendelet rendelkezéseinek, 

illetve a díjtételek mértékének megváltoztatásáról, vagy kedvezmények biztosításáról. 

A rendelet az előterjesztés 2. számú mellékletét képező díjtételeket alkalmazza jelenleg. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület a díjtételeken nem kíván változtatni, javaslom az alábbi 

határozati javaslat elfogadását. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

…/2019. (XII.4.) önkormányzat határozat: 

A közterület használatról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati 

rendeletben szabályozott díjtételek változatlanul hagyásáról 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közterület 

használatról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendeletben 

szabályozott díjtételeken nem kíván változtatni. 

 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül: Pénzügy 

      Irattár 

 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a temetőkről és temetkezésről szóló 5/2014. (V.3.) 

önkormányzati rendeletben szabályozott díjtételeken módosítani kíván, javaslom az alábbi 

rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2019. (XII.5.)  

rendelet-tervezete 

a közterület használatról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Medina, 2019. november 20. 

 

          Vén Attila sk. 

            polgármester  



 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

a közterület használatról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2019 (XII.5.) rendelet-tervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-

tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

 

A rendelet meghozatalára Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazása alapján kerül sor. 

A rendelet pontosítja a mozgóbolt fogalmát, illetve a közterületek használatáért fizetendő 

díjtételek mértékén változtat. 

 

 

Részletes indokolás: 

 

1-4. §-hoz: Fogalommeghatározást tartalmaz. 

5-6.§-hoz: Mozgóbolttal kapcsolatos rendelkezést tartalmaz. 

7.§-hoz: A kérelem benyújtásának szabályait pontosítja. 

8.§-hoz: Az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó hangosító eszközök közterületen való 

alkalmazásának szabályait pontosítja. 

9.§-hoz: A rendelet 1. melléklete a temető működéséhez kapcsolódó díjtételeken változtat.  

10.§-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a közterület használatról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2019 (XII.5.) rendelet-tervezethez 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezet költségvetési hatása, hogy 

növekednek a bevételek, amelyeket a temetők üzemeltetésére lehetne fordítani. 

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a képviselő-testület saját döntésén alapul. 

A jogalkotás elmaradásának következményei: nem releváns. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre állnak. 

 

Medina, 2019. november 20. 

        

dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző 

 

 

 

 



 

 

 

1. számú melléklet 

 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: Képviselő-testület/  

az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az 

Alkotmány 44.§(1)bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.  törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában 

és a 48.§(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1.§ 

A közterületek használatáról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  

3.§ 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

 „1. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-

nyilvántartás ekként tart nyilván. „ 

 

2.§ 

 

A R. 3.§ 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. Üzemképtelen jármű: a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel rendelkező jármű, amely 

mozgásképtelen, műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre nem alkalmas.” 

 

3.§ 

 

A R. 3.§-a a következő 5. ponttal egészül ki.: 

 

„5. Mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő 

árusítóhely.” 

4.§ 

 

A R. 3.§-a a következő 6. ponttal egészül ki: 

 

 

„6. Árusító és egyéb fülke (pavilon), árusító automata: bármikor könnyen szétszerelhető 

szerkezetekből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített építmény.” 

 

5.§ 

 

A R. 5.§ (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 

 



 

„j) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, alapvető élelmiszer árusítása 

céljából” 

 

6.§ 

 

A R. 5.§ (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki: 

„k) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, egyéb termék árusítása céljából.” 

 

7.§ 

 

A R. 6.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.” 

8.§ 

 

A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10.§ 

 

A közterületen történő értékesítési tevékenységhez kapcsolódó hirdetés és figyelemfelhívás 

céljára szolgáló hangosító eszköz használatának szabályairól 

 

 

Közterületen történő értékesítési tevékenységhez kapcsolódó hirdetés és figyelemfelhívás 

céljára szolgáló hangosító eszköz alkalmazására hétköznap 8.00 és 19.00 óraközött, szabad és 

munkaszüneti napokon délelőtt 9.00 és 12.00 óra, délután 15.00 és 19.00 óra között kerülhet 

sor.” 

 

9.§ 

 

A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

10.§ 

 

(1)Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

(2)Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közutak nem 

közlekedési célú igénybevételéről szóló 9/2013. (IV.28.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Medina, 2019. december 4.  

 

 

Vén Attila     dr. Herczig Hajnalka 

polgármester     jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2019. december 5. 

 

   dr. Herczig Hajnalka 

      jegyző 

 



 

 

1. melléklet a ../2019. (XII.5.) önkormányzati rendelethez     

 

2.  melléklet  

a közterület használatról szóló 2011.(IX.1.)önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Közterület-használati díjak mértéke 

1) árusító és egyéb fülke, bódé, pavilon 

 

 ,- Ft/m2/hó 

2) egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű 

várakozóhelyek  

 

 

        ,-  Ft/gk/év 

3) építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék elhelyezése 

 

 

        ,- Ft/m2/hó 

4) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre  

 

 

 ,- Ft/nap 

5) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység 

 

 

 ,- Ft/m2/nap 

6) teher-, áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, 

munkagép, pótkocsi 72 órán túli folyamatos tárolására 

 

,- Ft/gk/hó  

7) zöldfelület bármilyen célú igénybevétele ,- Ft/ m2/nap  

  

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 



 

JELENLEGI DÍJTÉTELEK 

 

Közterület-használati díjak mértéke 

1) árusító és egyéb fülke, bódé, pavilon 

 

200,- Ft/m2/hó 

2) egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű 

várakozóhelyek  

 

 

5000,-  Ft/gk/év 

3) építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék elhelyezése 

 

 

 100,- Ft/m2/hó 

4) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre  

 

 

1.500,- Ft/nap 

5) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység 

 

 

250,- Ft/m2/nap 

6) teher-, áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, 

munkagép, pótkocsi 72 órán túli folyamatos tárolására 

 

3000,- Ft/gk/hó  

7) zöldfelület bármilyen célú igénybevétele 500,- Ft/ m2/nap  

  

                                                                  

 


