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Tisztelt Képviselő-testület!

A 16/2006. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet rögzíti:” a közterület rendeltetéstől eltérő
használatára csak közérdekből, vagy méltányolható magánérdekből, fő szabályként díj ellenében,
a szükséges mértékben és időtartamban adható hozzájárulás.” A hozzájárulás kiadásának
feltételeit részletezi az önkormányzati rendelet, melyben előírt szabályok biztosítják a város
területén lévő önkormányzati tulajdonban álló, közösségi célt szolgáló területek rendeltetésszerű
használatát, időlegesen az ettől eltérő célra történő rendezett használatot. A rendelet megalkotása
óta, viszonylag állandó normatartalommal van hatályban, rendelkezései a gyakorlatban jól
alkalmazhatóak. Módosítására három ízben került sor, melyek a díjtételeket, a szabálysértési
rendelkezéseket, a hozzájárulás iránti kérelem tartalmát érintették.

A közterület rendeltetéstől elértő használatáért fizetendő díj mértékét az önkormányzati rendelet
a 2. számú melléklete szerint határozza meg. A díjak az igénybevétel célja szempontjából
differenciált összegűek, az igénybevett terület alapján kategorizáltak. Az önkormányzati rendelet
szerint, az ott meghatározott feltételekkel, az önkormányzat hozzájárulásával rendelkező
közterületet használónak díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

Az idei év tapasztalatai alapján a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek a
szabályozott tevékenységi kört lefedték, ezért új fizetési kötelezettség megállapítását az
igénybevétel célja szempontjából nem javaslom. A keresleti-kínálati viszonyokhoz igazodóan
indokolt az érvényben lévő díjak áttekintése. A díjtételekre vonatkozóan javaslom a közterület
rendeltetéstől eltérő használata ellenértékéül fizetendő díj értékállóságát megőrizni, e tekintetben
mértéküket átlagosan, a kerekítés szabályai alapulvételével 5 %-kal emelni az előterjesztés
mellékletében számított összegben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Gödöllő, 2008. december ”  3  ”

Dr. Gémesi György
      polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn



3

…/2008. (…) számú önkormányzati rendelet
a Gödöllő város közterületeinek használatáról és a közterületek rendjéről szóló
3/2007. (II. 2.) sz., 38/2007. (XII. 14.) sz., valamint a 31/2008. (X. 27.) számú

önkormányzati rendeletekkel módosított
16/2006. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.

Gödöllő, 2008. december ”     ”
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Melléklet
a …/2008. (…) sz. önkormányzati rendelethez

A közterület-használat díja

a) a közterületbe benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, cég-
és címtábla elhelyezése esetén

800 Ft/m2/hó
b) hirdető-berendezés, reklámhordozó, vetített reklámhirdető felület után

1.300 Ft/m2/hó
c) a rendelet 5. és 9. sz. mellékleteiben meghatározott hirdető-berendezés alkalmazása

esetén a hirdetőfelület után
1.000 Ft/m2/hó

d) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű tárolása céljára
1.000 Ft/m2/hó

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése esetén
500 Ft/m2/hó

f) film- és televízió felvételek forgatásánál, portrérajzolás, utcai zenélés
500 Ft/m2/nap

g) reklámozási tevékenység céljára
200 Ft/m2/nap

h) cirkuszi tevékenység céljára
150 Ft/m2/nap

i) egyéb mutatványos tevékenység céljára
150 Ft/m2/nap

j) sport- és kulturális rendezvény céljára:
2 Ft/m2/nap

k) garázs fenntartásához
500 Ft/db/hó

l) idény jellegű árusítás esetén
100 Ft/m2/nap

m) kiállítás, alkalmi és mozgóárusítás esetén
200 Ft/m2/nap

n) javító-szolgáltató, árubemutató tevékenység esetén
100 Ft/m2/nap

o) vendéglátó terasz, előkert céljára
900 Ft/m2/hó

p) göngyöleg elhelyezése, árukirakodás esetén
450 Ft/m2/nap

q) alkalmi vásár
1.000 Ft/m2/nap

r) ünnepi vásár céljára
500 Ft/m2/nap
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s) árusító és egyéb épületek elhelyezése esetén a díjtételek tevékenységi körönként az
alábbiak:

Tevékenységi kör      I.     II.
Kiemelt          Egyéb

    Ft/m2/hó

     A  Vendéglátás szeszesital árusítással 1.000.- 500.-
(játékterasz, luxusszolgáltatással)

     B  Kereskedelmi vendéglátás
szeszesital forgalmazás nélkül 1.000.- 350.-
élelmiszer árusítás, iparűzési és más
profitorientált tevékenység

      C  Élelmiszer előállítás, javító és    500.- 150.-
alapellátást biztosító szolgáltatás

A díjtételekre az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályok szerint kell az adót
megfizetni.


