
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használatról és a használati díjairól szóló 

18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 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 és a használati díjairól szóló 18/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: közterület-használati rendelet) 13. § (7) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„a) Ideiglenes, alkalmi jellegű közterület-használat esetén legkésőbb az engedély jogerőre 

emelkedésekor” 

2. § A közterület-használati rendelet) 13. § (7) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„b) állandó jellegű közterület-használat - határozatlan vagy 1 hónapnál hosszabb időtartamú 

közterület-használati engedély – esetén havonta, illetve legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig 

a településen töltött alkalmak alapján kell a közterület-használati díjat megfizetni.” 

3. § Hatályát veszti a 13. § (8) bekezdése. 

4. § A 2. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

5. § Ez a rendelet 2013. május 1. napon lép hatályba. 

 

Endrefalva, 2013. április 24. 

 

 

 

 

  Csóriné Botyánszki Ágnes    Vincze Nikolett 

    polgármester            jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

Endrefalva, 2013. április 29. 

 

 

Vincze Nikolett 

       jegyző 

  



1. számú melléklet a 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 

2. számú melléklet a 18/2012.(XII.01.) számú önkormányzati rendelethez 
 

A közterület-használati díjak 

 

A közterület igénybevételének célja A közterület-használati díj 

áfa nélkül 

Mértékegység 

A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 

hirdetőtábla elhelyezése. 

1.000 Ft darab 

Árusítóhely és egyéb árusító fülke, sátor, pavilon, bódé 

(pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, 

ruházat árusítására szolgáló) elhelyezése. 

1.000 Ft alkalom / db 

Árusítóhely és egyéb árusító fülke, sátor, pavilon, bódé 

(pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, 

ruházat árusítására szolgáló) elhelyezése rendezvények 

idején. 

3.000 Ft alkalom / db 

Szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, 

alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés és 

köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, stb.) 

elhelyezése. 

0 Ft - 

Útlezárással, forgalomkorlátozással járó filmfelvétel 

készítése. 

40 Ft m
2
/nap 

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és 

törmelék elhelyezése 3 hónapot követően. 

200 Ft nap / 10 m
2
 

Hulladékgyűjtő konténer közterületen történő 3 napot 

meghaladó tárolása 

200 Ft nap / db 

Alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató 

tevékenység. 

500 Ft alkalom/szolgáltató 

Alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató 

tevékenység rendezvények idején 

3.000 Ft alkalom/szolgáltató 

Turisztikai célú közlekedési eszközökkel történő 

szolgáltatás 

10.000 Ft nap/szolgáltató 

Kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport-, kulturális és 

cirkuszi rendezvények, továbbá mutatványos 

tevékenység. 

200 Ft m
2
/nap 

Tüzelő 7 napon túli tárolása 200 Ft nap / 10 m
2
 

Ideiglenes jellegű építmény elhelyezése, kialakítása (pl. 

felvonulási épület, lakodalmas sátor), 

200 Ft m
2
/nap 

2000 kg - 3500 kg össztömegű üzemképes gépjármű, 

autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú 

jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, 

valamint munkagép közterületen történő 24 órát meg 

haladó tárolásához. Tárolásnak minősül, ha a jármű 

engedély nélkül 24 óránál hosszabb ideig közterületen 

várakozik. 

200 Ft nap / gépjármű 

3500 kg össztömeget meghaladó súlyú, üzemképes 

gépjármű, autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági 

vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi és 

lakókocsi, valamint munkagép közterületen történő 24 

órát meg haladó tárolásához. Tárolásnak minősül, ha a 

jármű engedély nélkül 24 óránál hosszabb ideig 

közterületen várakozik. 

600 Ft nap / gépjármű 

Üzemképtelen jármű tárolása 200 Ft nap / gépjármű 

Forgalomkorlátozó tábla alóli engedély 0 Ft - 

 

 


