
 

Márkó Község 
Önkormányzat Képviselő Testületének 

14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról szóló 9/2011. (XII.13.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése 
a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1), valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 54.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatára és a 
közterület-használat engedélyezésére az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:  
 
 
1.§ A rendelet 11.§-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki.  
 
(6) Közterület foglalási engedélyt kell kérni, és közterület foglalási díjat kell fizetni olyan 
vállalkozással összefüggő gépjármű közterületen való tárolásához, amely gépjárművel a 
vállalkozói tevékenységet végzik vagy amelyre a vállalkozói tevékenység irányul. A 
közterület foglalási díj mértékét a 3. melléklet 11. pontja határozza meg.  
 
(7) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni 
olyan vállalkozással összefüggő gépjármű közterületen való tárolásához, amely gépjárművel a 
vállalkozói tevékenységet végzik, vagy amelyre a vállalkozói tevékenység irányul. Az 
igénybevételi díj mértékét a 3. melléklet 12. pontja határozza meg.  
 
 
2.§ A rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
2.§ Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba. 
 
Márkó, 2015. november 24. 
 
 
Hartmann Antal      dr. Láng Zsanett 
polgármester               jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2015. november 25. 
 
 
        dr. Láng Zsanett 
              jegyző 
 
 
 
 
 



 
 

1.  melléklet a 14/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 
   

 
 
  

Közterület foglalási díjtételek 

 

 
 
 
  

1. 
A közterületbe 15 cm-en túl benyúló üzlet- homlokzat (portál) 
kirakatszegély, üzlet védőtetője, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés 
(fényreklám) cég, és címtábla esetén a m2-enkénti díj a tényleges felületet 
figyelembe véve: 

400 Ft/m2/hó 

2. Építési munka, építőanyag, bontási anyag 24 órán túli tárolása (max. 20 
m2) 500 Ft/nap 

3. Tüzelőanyag 24 órán túli tárolása esetén (max. 20 m2) 500 Ft/nap 
4. Közterület bontásával járó szerelő vagy egyéb tevékenység 200 Ft/ m2/nap 
5. Üzemképtelen gépjárművek 10 napon túli tárolása:   

5.a. 
Személygépkocsinként: 

1.000 
Ft/db/nap 

5.b. Teher és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak 
elhelyezése esetén: 

3.000 
Ft/db/nap 

6. A köztisztasággal kapcsolatos igénybevétel: díjmentes 
7. Mozgóbolt:   
7.a. Napi árusítás (alkalmankénti): 1.000 Ft  
7.b. Havi árusítás: 5.000 Ft  
7.c. Negyedéves: 30.000 Ft  
7.d. Féléves: 50.000 Ft  
7.e. Éves: 100.000 Ft  

8. Önálló hirdető berendezések és egyéb táblák elhelyezése: 400 Ft/m2/hó 
9. Kiállítás, kulturális és nem bevételes szórakoztató rendezvények: díjmentes 
10. Alkalmi vendéglátó-ipari, kereskedelmi célú kitelepülés: 200 Ft/m2/nap 

11. 
vállalkozással összefüggő gépjármű közterületen való tárolása, 
amely gépjárművel a vállalkozói tevékenységet végzik vagy amelyre 
a vállalkozói tevékenység irányul 

10 Ft/m2/nap 

12. 

közút területének nem közlekedési célú igénybevételének 
igénybevételi díja olyan vállalkozással összefüggő gépjármű 
közterületen való tárolásához, amely gépjárművel a vállalkozói 
tevékenységet végzik, vagy amelyre a vállalkozói tevékenység 
irányul 

10 Ft/m2/nap 

 
 
 
 
 
 


