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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 

Az Önkormányzat bevételeinek növelése érdekében idıszerő a közterület használati 
díjak felülvizsgálata. A díjak 2010. január 1-vel való emelését különösen indokolttá teszi, 
hogy 2002. év óta a közterület használati díjak még az éves infláció mértékével sem 
emelkedtek. Az emelés mértéke 50-100 %, mely differenciáltan kerülne bevezetésre. A 
közvetlenül gazdasági haszonszerzés céljára igénybevett közterületeknél (pl. alkalmi- és 
mozgóárusítás, vendéglátóipari kerthelyiség, cirkusz, vásár, tartós árusítás) a használat díját 
100 %-al, a nem közvetlenül gazdasági haszonszerzés céljából folytatott közterület 
használatnál (pl. építıanyag tárolás, légkondicionáló, hirdetıberendezés, tüzelıanyag tárolás, 
közcélú villamosmővek elhelyezése, közutak, járdák, kerékpárutak nem közlekedési célú 
igénybevétele) a használat díját 50 %-al javasolt emelni. 

Az emelés következtében a közterület használati díjakból befolyó bevétel a 2009. évi 
bevételhez képest megközelítıleg 80%-al emelkedne.  

A közterület használati díjakból beszedett bevétel 2008. évben nettó 1.000.551.- Ft, a 
2009. évben október 31. napjáig nettó 1.012.631.- Ft volt. Az emelést követıen 2010. évben 
vélelmezhetıen befolyó közterület használati díj megközelítıleg nettó 1.800.000.- Ft körül 
alakul. 
 
Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2009. november 11. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

……./2009. (XI. 27.) számú 
r e n d e l e t e 

 
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL 

szóló 23/2006. (VI. 30.) rendelet  
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

(TERVEZET) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Közúti 
közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény és a Szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. 
törvény elıírásaira, a következı rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
(1) A közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 30.) rendelet (továbbiakban: R.) 1. 

számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

„1. sz. melléklet 
 

A közterület rendeltetésétıl eltérı használata esetén fizetendı díjak 
(A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák) 

 
Használat célja Kategória Díj (Ft/m2/hó) 

1. Közterületbe 15 cm-en túl benyúló 
bármilyen reklám célú szerkezet, tárgy (pl. 
üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, 
ernyıszerkezet, hirdetıberendezés, cég és 
címtábla, légkondicionáló stb.) minden 
megkezdett m2 után 

I. 

II. 

255 

120 

2. Önálló hirdetı-berendezés 8 m2 alatt I. 

II. 

450 

300 

3. Építési munkával kapcsolatos állvány, 
építıanyag és törmelék, tüzelıanyag tárolás 

I. 

 

II. 

120,  

de legalább 500 Ft 

90,  

de legalább 500 Ft 

4. Alkalmi és mozgóárusítás, idényjellegő 
árusítás (minimálisan igényelhetı 
területnagyság 4 m2)  

I. 

II. 

440/nap 

220/nap 

5. Vendéglátóipari elıkert, kerthelyiség, 
árukirakodás 

I. 

II. 

560 

340 

6. Mutatványos tevékenység, sport és 
kulturális rendezvény, cirkusz, kiállítás és 
vásár 

I. 

II. 

60/nap 

40/nap 



7. Árusító és egyéb fülke, tartós árusítás, 
mozgóárusítás 

I. 

II. 

660 

440 

8. Közcélú villamosmővek elhelyezése A város teljes 
belterülete, 

I. + II. 

 

150 

9. Gépjármővek közterületen való tárolása, 
mozgóreklám 

A város teljes 
belterülete, 

I. + II. 

 

1500 

„ 
 

(2) A R. 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

„3. sz. melléklet 

 

Közutak, járdák, kerékpárutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendı 
díjak 

(A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák) 
 

I. övezet 90 Ft/m2/nap 

II. övezet 45 Ft/m2/nap. 

Külterület és zártkert 35 Ft/m2/nap 

Engedély nélküli 
igénybevétel pótdíja 

A fizetendı alapdíj ötszöröse 

Minimális igénybevételi díj 600.-Ft/igénylı 

 
 

2. § 
 
Ezen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba 
 
 
Békés, 2009. november 11. 
 
 
 

  
Izsó Gábor Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
Polgármester  jegyzı 

 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2009. november 27-én. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  jegyzı 


