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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendeletünket 
ismételten a Komlói Napok rendezvény előkészítése miatt szükséges módosítani, 
mivel a megvalósuló fejlesztések miatt már nem tud helyszínt biztosítani a 
mutatványosok részére a KBSK Sporttelep. 
 
Több új helyszínt megvizsgáltunk, amelyek alkalmasak lehetnek fenti célra, de 3-5 
millió forintos kiadást jelentene területenként a szükséges közművek kiépítése, 
továbbá a területek alkalmassá tétele arra, hogy ott biztonságosan kihelyezhetőek 
legyenek és üzemeljenek mutatványos műszaki berendezések.  
 
Fentieket mérlegelve, a meglévő adottságaik miatt a belváros korábbi helyszínei a 
legalkalmasabbak arra, hogy oda visszakerüljenek a körhinták, dodzsemek és egyéb 
eszközök. Ennek megfelelően a Komlói Napok idejére vonatkozóan módosítani kell 
azt a rendelkezést, amely a 10 m²-nél nagyobb (kivéve légvár) mutatványos eszközök 
telepítését tiltja a városközponti közterületen.  
 
A belvárosban történő profilbővítéssel egyidejűleg a mutatványosok mellett újabb 
kereskedők számára is biztosítani kell területet. A Komlói Napok városközponti 
helyszínére már a tavalyi évben is a szervező által történő meghívás alapján került 
kiadásra közterület-használati engedély, külön (magasabb) díjtétellel. Ezen a 
rendszeren a mutatványosok és újabb árusok érkezése kapcsán sem indokolt 
változtatni, csupán a közterület-használati díj mértékét és a kapcsolódó közterület 
megnevezéseket kell pontosítani. 
 
A megszokott vasárnapi kézműves vásár helyszíne is megváltozik, amelynek 2013-tól 
a Városház tér díszburkolatos területére ad otthont, várhatóan színesebb kínálattal. 
Mivel a kézműves vásár csupán egy délelőtt tart, és nem a koncertekhez és a 
mutatványosokhoz kapcsolódik, így az ide tartozó árusításra nem javasolok megemelt 
közterület-használati díjat, ugyanakkor a szervező általi meghívást indokoltnak tartom, 
hogy minél több környékbeli kézműves, alkotó, termelő kapjon lehetőséget. 
 
Mindezeken kívül egy technikai jellegű módosítást tartalmaz a rendelettervezet, 
tekintettel arra, hogy az engedély nélküli közterület használat szabálysértési tényállása 
törvényi okok miatt már megszüntetésre került.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági véleményeket figyelembe 
véve támogassa a rendelettervezetet.  
 
Komló, 2013. május 21. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
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Kiegészítés a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításával kapcsolatos előterjesztéshez 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2013. május 28-i ülésén elhangzott 
képviselői vélemény figyelembevételével, - amely a határozati javaslatban érintett 
Komlói Napok helyszíneire bevezetett közterület használati díj differenciálására 
vonatkozott - az előterjesztő jogán, az alábbi határozati javaslattal egészítem ki a 
7278/2013. számú előterjesztést, amelyet elfogadásra javasolok a már előterjesztett 
rendelettervezettel együtt.  
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
A képviselő–testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Jogi és 
Ellenőrzési, valamint Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a közterület használatáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztéshez kiegészített javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Komlói Napok rendezvény 
szervezőjét és Komló Város Polgármesterét, hogy kezdjék meg a Komlói Napok 
rendezvény Eszperantó térrel és Bem utcával érintett helyszíneire várhatóan 
meghívásra kerülő kereskedőkkel, szolgáltatókkal, vendéglátókkal és 
mutatványosokkal az előkészítő egyeztetést. Az egyeztetések eredményétől függően, 
szükség szerint a soron következő rendes testületi ülésre készítsenek előterjesztést az 
érintett önkormányzati rendelet kapcsolódó közterület használati díjtételeinek 
módosításáról. 
 
Határidő: 2013. június 27. 
Felelős: Horváth Lászlóné intézményvezető, Polics József polgármester 
 
Komló, 2013. május 30. 
 
 
       Polics József 
       polgármester 
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1. számú melléklet                                                                                            Rendelettervezet 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2013. (…..) 
ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (VI.24.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 3. pontban 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. §  
 

A közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. § 
 

(1) A Komlói Napok rendezvény Eszperantó teret, Bem utcát (Pécsi út és a Pannon 
Volán buszpályaudvar közötti szakasza, ideértve a Bem utcáról megközelíthető 
zúzottköves parkolót is) és a Városház teret érintő területére a rendezvény 
szervezője (felelőse) által nevesített és egyben meghívott kereskedők, 
szolgáltatók, vendéglátók és mutatványosok részére adható ki közterület-
használati engedély az általuk folytatható tevékenységi körök pontos 
megnevezésével. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területekre a rendezvény szervezője 

(felelőse) a rendezvény idejére szóló közterület-használatra helyszínrajzot 
készít, amelyen megjelöli a kereskedők, szolgáltatók, vendéglátók és 
mutatványosok helyét, az általuk elfoglalható területeket és azok nagyságát (m², 
fm). 

  
(3) Kiemelt városközponti területen egész évben (kivéve a „Komlói Napok” 

rendezvénnyel összefüggésben) 10 m²-nél nagyobb alapterületű mutatványos 
eszközre, továbbá cirkuszi sátorra nem adható közterület-használati engedély. E 
bekezdés alkalmazásában a légvár nem minősül mutatványos eszköznek.” 

 
 
 
 
 



 
 

2. § 
 

A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az 

engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, az egyébként fizetendő 
közterület-használati díj kétszeresének megfizetésére köteles.” 

  
 

3. § 
 

A Rendelet 1. mellékletének 23) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„23) A Komlói Napok rendezvény ideje alatt az Eszperantó tér és a Bem utca (Pécsi 

út és a Pannon Volán buszpályaudvar közötti szakaszán, ideértve a Bem utcáról 
megközelíthető zúzottköves parkolót is) területén 

 
alkalmi árusítás, szolgáltatás, vendéglátás 1500 Ft /m²/nap, 
mutatványos tevékenység      355 Ft /m²/nap.” 

 
 

4. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2013. május 30. 

 
 
 
 
 dr. Vaskó Ernő        Polics József   
címzetes főjegyző      polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

INDOKOLÁS 
 

1. § 
 

Tételesen meghatározásra kerül, hogy a Komlói Napok rendezvény ideje alatt mely 
városközponti helyszínekre adható ki szervező általi meghívás alapján közterület-
használati engedély alkalmi árusítás (kereskedelem), vendéglátás, szolgáltatás, továbbá 
mutatványos tevékenység céljából. Utóbbihoz járulékosan fel kell oldani a Komlói 
Napok idejére azt a tilalmat, amely szerint 10 m²-nél nagyobb mutatványos eszközre 
nem adható közterület-használati engedély városközponti területre. Utóbbi került 
meghatározásra a (3) bekezdésben azzal, hogy a korábbi szabályozással összhangban 
légvár bármikor kihelyezhető engedély birtokában. 
 

2. § 
 

Korábban már kiemelésre került rendeletünkből a kapcsolódó szabálysértési tényállás 
törvényi okokból. Ennek megfelelően az engedély nélküli vagy azon túlterjeszkedő 
közterület-használatra vonatkozó kétszeres díjtétel meghatározásánál sem kell már 
hivatkozni szabálysértési következményre, így ez a tagmondat kiemelésre került. 
 

3. § 
 
Itt kerül pontosításra azon városközponti, Komlói Napokkal kapcsolatos 
helyszíneknek a köre, amelyekre magasabb díjtétel alkalmazandó. Az összegek ÁFA 
nélkül értendőek. A Városház tér azért nem szerepel a kiemelt díjtételben, mert ott 
kizárólag a kézműves vásár kerül lebonyolításra, amelynek időtartamára és önálló 
jellegére való tekintettel az általános közterület-használati díj összege vonatkozik. A 
kézműves vásáron kívül pedig kizárólag ingyenes programok, bemutatók kerülnek a 
Városház térre, ahol az általános szabályok szerint fel sem merül díjfizetési 
kötelezettség. 
 

4. § 
 

Hatályba léptető rendelkezés. 
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