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Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének  6/2022.(VI.30.) 

önkormányzati rendelete a közterületek használatának rendjéről szóló 8/2008.(X.31.)rendelet 

módosításáról 

 

Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 54. §. /1/ 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a jogalkotásról  szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. 

§ (2) bekezdés b.)pontjában  kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 19  pontjában foglalt 

feladatkörben eljárva a következőket rendelem el: 

 

1. § 

 

Monostorapáti község  Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának 

rendjéről szóló 8/2008.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet  2. 

melléklete lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2022. június 30-án   16.00   órakor  lép hatályba. 

 

 

         

                       Takács Péter                                      Takács Lászlóné 

                       polgármester                                             jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2022. június 30-án   

Takács Lászlóné jegyző  

 

 



2  melléklet                                A közterületek használati díjai 

1./ Árusító fülke, pavilon     500.- Ft / m2 / hó 

2./ Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató, 

 állati erővel vontatható és egyéb közlekedési 

 eszköz       1.500.- Ft / hó 

3./ Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és 

 törmeléktárolás, állványelhelyezés, tüzelőanyag 

 tárolás  

 ( 30 napon túl ) 

 - 30 naptól 6 hónapig     25.- Ft / m2 / hó 

 - 6 hónapon túl  egy évig    100.- Ft / m2 / hó 

 - egyéb esetekben     1000.- Ft / m2 / hó 

4./  Alkalmi és mozgó-árusítóhely, mozgóbolt: 

                                                           10 m2-ig      3000.-ft./nap 

10 m2 felett                   6000.-ft/nap 

5./  Vendéglátóipari előkert:     2.000.- Ft / hó 

6./  - Kiállítás:       500.- Ft / m2 / nap 

- Egyéb kulturális rendezvény 

 ( mutatványos tevékenység – „ búcsú” ,  

 cirkusz, stb. -  a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével) 

    500.- Ft / m2 / nap de minimum  3.000.- Ft / nap 

7./ Üzemképtelen közlekedési eszköz:   1.500.- Ft / m2 / hó 

8./ Önálló hirdető – berendezések, táblák 

 ( felülete m2-ben)     1.000.- Ft / m2 / hó 

9./ Transzparensek ( felülete m2 – ben )       500.- Ft / m2  / nap 

10./Közutak, azokhoz tartozó műtárgyak igénybevétele          50.000.-ft/nap 

11./Táborozáshoz terület igénybevétele                        minimum 2000.-ft/fő/nap  

 

 

 

 



           

 HATÁSVIZSGÁLAT 

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 képvisel-testületét tájékoztatni kell. 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgázni 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”. 

A közterületek  használatának  rendjéről  szóló 8/2008. (X.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai 

– a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében- az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

Rendelet módosításával az önkormányzat bevétele növekszik, költségvetési hatás kedvező. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A rendeletben  foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet  módosítása az önkormányzat ingatlanainak jobb kihasználtságát eredményezi. 

Jogalkotás elmaradásának nincs jogkövetkezménye.  

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A rendelet  elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 

 

 

Monostorapáti, 2022.június 30.  

 

           Takács Lászlóné 

               jegyző 
 

        

 



 

Általános Indoklás  

 

 

Monostorapáti község  Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(X.31.)számon rendeltet 

alkotott   a közterületek használatának rendjéről. Az önkormányzat tulajdonát képező 

közterületek hatékony kihasználása, bevétel növelése miatt indokolt a rendelet módosítása. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

 

Az 1.-§ szabályozza a közterület használat díjait. 

 

A 2.§ szabályozza a rendelet hatályba léptetésének időpontját  

 

 


