
 

A rendelet-tervezet elfogadásához  

minősített többség szükséges! 

 

2. előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2021. szeptember 29. 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! 

 

A T. Képviselő-testület részéről merült fel az az igény, hogy a medinai lakóhelyű, helyi 

termelőknek ne kelljen a közterületen történő alkalmai árusításért közterület-használati díjat 

fizetniük. 

Emellett egyben lehetőség van 2021. évi költségvetés tervezésének keretében 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. 

 

 

Javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását, mely a Képviselő-testület döntésétől függően 

módosíthatja a közterület-használatért fizetendő díjak mértékét is: 

 

Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2021. (IX...)  

rendelet-tervezete 

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

rendelet módosításáról 

 

Medina, 2021. szeptember 20. 

          Vén Attila sk. 

            polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

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

szóló …/2021 (IX….) 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. §-hoz: A rendelet bevezető részét módosítja. 

2.§-hoz: Kiegészül a rendelet 11. §-a egy (7) bekezdéssel, melynek értelmében a helyi termelők 

a közterület alkalmi használatáért nem kötelesek díjat fizetni. 

3.§-hoz: A rendelet 2. melléklete a közterület-használati díjak mértékén változtat.  

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

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

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

szóló …/2021 (IX….) rendelet-tervezethez 

 

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

növekednek a bevételek. A helyi termelők támogatása valósulna meg. 

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, 2021. szeptember 20. 

        

dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző 

 

 

 

 



 

 

 

1. számú melléklet 

 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2021. (IX...) 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 közterület használatról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 

bevezető részének helyébe a következő bevezető rész lép. 
 

„Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterület-használat 

rendjének szabályozásáról a következőket rendeli el:” 

 

2.§ 

 
A R. 11.§-a egy (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

 

„(7) Nem kell közterület-használati díjat fizetnie a medinai lakóhellyel rendelkező, helyi 

termelőnek az alkalmi árusításért.” 

3.§ 

 

A R. 2. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

 

4.§ 

 

Jelen rendelet 2021. október 1. napján lép hatályba. 

 

 

Medina, 2021. szeptember 

 

 

Vén Attila     dr. Herczig Hajnalka 

polgármester     jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2021. szeptember 30. 



 

 

   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  

  

                                                                  

 


