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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról 
szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendeletének az 1. mellékletében 
meghatározott díjak valójában már a jelen rendeletet megelőzően, azaz 2011-ben 
lettek megállapítva, azóta nem került sor felülvizsgálatra, amelyet most már 
időszerű elvégezni. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
rendeletet megalkotni szíveskedjék. 

 
Eplény, 2015. november 17. 
 
 
         Fiskál János 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (...) önkormányzati rendelete 

 
a közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában, valamint  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 

használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 
helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

Fiskál János  dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 

 
 
  



1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendeletet 
módosító…/2015.(…) önkormányzati rendeletéhez 
 
„1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelethez 

 A.) B.) 

A közterület-használat tárgya Nettó bérleti díjtételek 

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló 
üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, 
üzleti védőtető /előtető/, ernyőszerkezet 

 
 240,- Ft/m2/hó 
 

2. Közterületi értékesítés során árusító fülke 
elhelyezése 

 480,- Ft/m2/hó 

3. Teher- és különleges járművek, valamint 
ezek vontatmányának elhelyezése (a 
vonatkozó rendeletek betartásával) 
járművenként, vontatmányonként 

 
 450,- Ft/m2/hó 
 

4. Építési munkával kapcsolatos állvány, 
törmelék, föld, egyéb anyagok elhelyezése, 
valamint építési tevékenység esetén  

 
 25,- Ft/m2/nap 
 

5. Közterületi értékesítés során idényjellegű 
árusítás (60 nap, vagy az annál 
hosszabb idejű árusítás) 

 
 100,- Ft/m2/nap 
 

6. Közterületi értékesítés során alkalmi árusítás 
(búcsúi vásár, szabadtéri vásár) 

 150,- Ft/m2/nap 

7. Mozgó árusítás  
a) rendszeresen (heti vagy ennél gyakoribb 

esetben) 

 
 5000,- Ft/hó 
 

b) alkalmi jellegű árusítás   1500,- Ft/nap 

8. Javító-szolgáltató tevékenység  200,- Ft/m2/hó 

9. Vendéglátóipari előkert 
a) állandó jelleggel (6 hónapot meghaladó) 

 
 300,- Ft/m2/hó 

b) szezonális jelleggel  20,- Ft/m2/nap 

10. Üzleti szállítás vagy rakodás, láda, göngyöleg 
elhelyezése, áru kirakodás 

 150,- Ft/m2/nap 

11. Mutatványos tevékenység  150,- Ft/m2/nap 

12. Kulturális és sporttevékenység Díjmentes 

13. Tüzelőanyag tárolás 
a) a 30. napig 

 
 1,- Ft/m2/nap 

b) a 31. naptól kezdődően  150,- Ft/m2/nap 

14. Közhasználatra még át nem adott közterület 
ideiglenes hasznosítása 

 300,- Ft/m2/év 



15. Figyelmeztető, tájékoztató tábla elhelyezése  300,- Ft/m2/hó 

16. Árusító automata elhelyezése közterületen, 
vagy közterületbe nyúlóan  

 500,- Ft/m2/hó 

17. Az árusító házi kertjében, kiskertjében 
termesztett zöldség és gyümölcs árusítása  

 1,- Ft/m2/nap 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közterület filmforgatási célú igénybevétele 
a) forgatási helyszín esetében 

 200,-Ft/m2/nap 

b) technikai kiszolgálás és stáb parkolás  
esetében 

 150,- Ft/m2/nap 

c) 30 napot meg nem haladó közterület  
használat  

az a)-b) pont szerinti díj 30%-al 
csökken 

d) hatósági szerződés szerint 30 napot meg  
nem haladó, de ténylegesen annál hosszabb  
közterület használat 

az a)-b) pont szerinti díjat kell 
megfizetni 

 

e) 60 napot meghaladó közterület használat  az a)-b) pont szerinti díj ötszörösét 
kell megfizetni  

„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2015. (…) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 

 
17.§ (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket”. 
 

II. 
A köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetben (a 
továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében 
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
aa) A Tervezet társadalmi hatásai:  
 A tervezetnek társadalmi hatása nincsen. 
ab)  A Tervezet gazdasági hatása:  
 A tervezetnek gazdasági hatása nincsen. 
ac) A Tervezet költségvetési hatása:  
 A tervezetnek költségvetési hatása pozitív. 
b)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 A tervezet környezeti és egészségi következményei nincsenek.  
c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
 A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 
 



2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei 

 Az idő múlása miatt a díjak felülvizsgálata szükségessé vált.  
 

3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 

 A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest 
 többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 


