
Cserépváralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
 

7/2013. (VIII. 28.) sz. rendelete 
a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról 

 
Cserépváralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi  

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény   13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeletet hozza: 
 
 

I. Fejezet 
 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Cserépváralja Község Önkormányzata illetékességi 
területén a közterületet használó valamennyi jogi és természetes személyre. 
2.§ Közterület: a település belterületén lévő utca, út, tér, járda, játszótér, sportpálya, 
park, parkosított terület, vagy ami az ingatlan-nyilvántartásban közterületként van 
feltüntetve. 
  

II. Fejezet 
 
3.§  (1) A közterület használatáért díjat kell fizetni. 
 (2) A közterület-használati díj mértékét a képviselő-testület évente állapítja meg. 
 (3) A díj megállapítása az igénybevett terület 1 m2-re vonatkozik. 
 (4) A közterület-használati díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. 
4.§  (1) Közterületet elfoglalni, illetve rendeltetésétől eltérő módon használni, a 

Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott engedély alapján lehet, az abban 
meghatározottak szerint. 

 (2) A közterület-használat tárgyában benyújtott engedély iránti illetékbélyeggel 
kell ellátni. 

5.§ (1) A közterület-használati engedély meghatározott időtartamra: 
 a) egész évre, 
 b) hónapra 
 c) napra 
 d) vagy az engedélyben feltüntetett határnapig lehet kiadni. 
 (2) A meghatározott időtartamra kiadott engedélyek eseteit a rendelet melléklete 

tartalmazza. 
 (3) A meghatározott időtartamra kiadott engedélyben foglalt díjat a tényleges 

használat időtartamától függetlenül az egész időtartamra meg kell fizetni. 
6.§ A közterület-használati díjat az önkormányzat költségvetési számlájára átutalással 

vagy a Hivatal pénztárába készpénzben a használat megkezdése előtt kell 
befizetni. 

7.§ (1) Közterület-használati díjat minden természetes és jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles fizetni. 

 (2) Nem minősül közterület-használatnak a közterületen 8 napnál nem hosszabb 
ideig tárolt építő vagy tüzelőanyag. 

8.§ Az ingatlanokat bármely címen használók, kötelesek gondoskodni a 
használatukban lévő terület előtt és mellett a közterület tisztántartásáról, az ott 
lévő növényzet és parkosított területek rendszeres gondozásáról. 

9.§  A közterületen lévő növényzetet és létesítményeket (virágtartó, virágágy, kerítés 
stb.) minden természetes és jogi személy köteles megóvni mindennemű 
károsodástól. 
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10.§ Közterületen parkot, játszóteret, műtárgyat létesíteni és használatba venni, 
szobrot, emléktáblát elhelyezni illetve bármelyiket megszüntetni csak 
engedéllyel szabad. 

11.§ A kijelölt területen a használat után az igénybevevő köteles az eredeti állapotot 
visszaállítani vagy ha ez nem lehetséges, az okozott kárt megtéríteni a közterület 
tulajdonosának. 

12.§ Szeszes ital forgalmazása céljából közterület-használati engedély – piac, vásár, 
búcsú, ünnepség kivételével – nem adható ki. 

13.§ A rendelet mellékletében rögzített díjtételeket a 6. §-ban szabályozott módon 
vagy piac, vásár, búcsú, ünnepség esetén annak helyszínén a Hivatal által 
megbízott személynek készpénzfizetési számla ellenében kell megfizetni. 

14.§ Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
 a) választási kampány idején a bejegyzett politikai és társadalmi szervezetek  
 helyi csoportjainak, egységeinek. 
 b) a jótékonysági (karitatív) tevékenységet végző természetes és jogi 

személyeknek. 
 c) egészségügyi, egészségvédelmi tevékenységet végzőknek. 
 d) a 8 napnál nem hosszabb ideig közterületen építő vagy tüzelőanyagot tároló 

természetes vagy jogi személynek. 
15.§ Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően 

használja, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható. 
 
 

III. Fejezet 
 

16.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Cserépváralja,2013.augusztus 23.. 
 
 
 
Farmosi Zoltán sk.       Dávid Zoltán sk. 
jegyző         polgármester 
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A közterület-használati díjak 

 
 
Cserépváralja Község Önkormányzata a közterület-használatról és közterület-használati díj 
megállapításáról szóló /2013.. (VIII. 28.) sz. rendelet mellékleteként Cserépváralja községben 
a közterület-használati díjakat az alábbiakban állapítja meg: 
 
 
1. Alkalmi árusítás egy napra szóló díja: 
1.1. Járműről való árusítás esetén 
 c) Személygépkocsi, utánfutó, lovas kocsi       400,- Ft/jármű 
 
1.2. Sátorban történő árusítás esetén        500,- Ft/nap 
 
1.3. Piaci asztalon, állványon, földön történő árusítás esetén: 
 a) Az elfoglalt és megkezdett minden négyzetméter után       200,- Ft/nap 
1.4. Vásár, búcsú, ünnepség alkalmával 
 a) Kiállítás, vásár, termékbemutató        500,- Ft/nap 
 b) Mutatványos tevékenység           50,- Ft/m2/nap 
1. 5 Mozgóbolti árusítás esetén        700 Ft/nap 
 
2. Vendéglátó-ipari előkert           70,- Ft/m2/hó 
 
3. Önálló hirdető-berendezés           60,- Ft/m2/hó 
 
 
4. Építési munkával kapcsolatos építőanyagok és törmelékek, 
 tüzelőanyag tárolás            50,- Ft/m2/hó 
 
 
 
5.  Helypénzfizetés szempontjából minden megkezdett négyzetméter egésznek számít. 
 
 


