
 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/1998. (III.01.) önkormányzati rendelete 

a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületet az 1997. évi LXXVIII. 

törvény IV. fejezet 54.§ (1) bekezdésében és a 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet célja és hatálya 

 

1.§ (1) E rendelet célja, hogy a nagyközség területén közhasználatra szolgáló közterületek 

eredeti rendeltetéstől eltérő használatának szabályait meghatározza. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan közterületre, amely Mezőfalva Nagyközség 

Önkormányzatának tulajdonában van a földhivatali nyilvántartás szerint (utak, terek, parkok, 

járdák, árkok, burkolt és zöldfelületek).  

 

2.§ A közterület eredeti rendeltetése a közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek 

kialakítása, a közművek elhelyezése.  

 

3.§ A közterületek eredeti rendeltetéstől eltérő célra történő használatára az 1. sz. melléklettől 

eltérő esetben a közterület használó csak a Mezőfalva Nagyközség Képviselő-testületet által 

határozatban megállapított módon és ideig végezheti. 

 

4.§ A közterület eredeti rendeltetéstől eltérő célra történő használatának engedélyezéséről és a 

közterület használati díj megállapításáról a polgármester dönt és a közterület használójával 

szerződést köt.  

 

5.§ Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület használati 

díjakat az 1. sz. melléklet szerint határozza meg.  

 

Az 5. §-ban meghatározott díjakat a Képviselő-testület minden év decemberében 

felülvizsgálja.  

 

Záró rendelkezések 

 

6.§ (1) Aki közterületet a rendeltetéstől eltérő célra engedély nélkül haszná,l vagy a kiszabott 

közterület használati díjat nem fizeti meg, szabálysértést követ el és 10.000,- Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. 

 

(2) A szabálysértés elkövetője ellen 3000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki a 

közterület felügyelő vagy a Polgármesteri Hivatal ügyintézője.  

 

7.§ E rendelet 1998. március 1-jén lép hatályba. 

 

 

Dr. Woth László s.k.        Varga László s.k. 

         jegyző              polgármester 

 



1. melléklet a 7/1998. (III.01.) rendelethez  

 

 

 

A közterület használati díja:  

 

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakatszekrény üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,  

hirdető berendezés (fényreklám), cég és címtábla:    200,- Ft/m2/hó 

 

Árusító és egyéb fülke:        200,- Ft/m2/hó 

 

Géperejű gépkocsik, mezőgazdasági művelő-eszközök 

tárolása megkezdett évenként            20.000,- Ft/m2/hó 

 

Önálló hirdető berendezés:        200,- Ft/m2/hó 

 

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és  

Törmelék lakásépítés és javítás, egyéb építési munka,  

valamint közterület megbontásával járó építési munka:    300,- Ft/m2/hó 

 

Idényjellegű árusítás és piacon történő zöldség-gyümölcs 

árusítás esetében szombat-vasárnap:      500,- Ft/m2/hó 

 

Mozgóárusítás:                 2.000,- Ft/jármű 

 

Javító és szolgáltató tevékenység:               100,- Ft/m2/nap 

 

Film- és televízió-felvétel:             2.000,- Ft/alkalom 

 

Vendéglátóipari előkert:        150,- Ft/m2/hó 

 

Kiállítás, vásár         500,- Ft/m2/hó 

 

Alkalmi vásár (állat és kirakodó + piac)           500,- Ft/m2 

 

Mutatványos tevékenység:                                                                      5.000,- Ft/alkalom 

 

Sátorépítés:                                                                                              5.000,- Ft/alkalom 

 

Egyéb: A díj mértékét – a fentiek figyelembevételével a Képviselő-testület állapítja meg. 

 

Az új családi háza építőknek az építési engedély keltétől a lakás használatbavételéig terjedő 

időre az építőanyagnak a telekhez tartozó közterületi részén történő tárolásáért 

használatbavételi díjat fizetnie nem kell.                                 


