
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. június 27-én  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:         A közterület használatáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 
 
Iktatószám:                        7278-2/2013.    
 
Melléklet:                                    1.sz.: rendelettervezet 

 
A napirend előterjesztője:          Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:       dr. Vikor László hatósági és adóiroda vezetője, 
                                                   Merk Ferenc szakmai referens 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ. 1. melléklet IV./C.) 5. pont 
Gazdasági, településfejlesztési bizottság SZMSZ. 1. melléklet II./C.) 3. pont 
 
 

 

 
 

 

 
Meghívott: - 
 
 
 
 
  
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. május 30-i rendes testületi ülésen elfogadott, 77/2013. (V.30.) számú határozatunk 
értelmében a szervezőknek meg kellett kezdenie az egyeztetést a Komlói Napok rendezvény 
Bem utcával és az Eszperantó térrel kapcsolatos helyszíneire a meghívásra kerülő 
mutatványosokkal, kereskedőkkel, szolgáltatókkal és vendéglátókkal. 
 
A KBSK sporttelepre eddig is kitelepülő mutatványosok egyesületének képviselői 2013. 
június 4-én mérték fel személyesen a belvárosi területet, és határozták meg, hogy milyen 
eszközöket tudnak idehozni. Arra való tekintettel, hogy a Komlói Napok péntek délutánja 
még felvezető jellegű műsorokat tartalmaz, továbbá a három napra bizonytalanok az időjárási 
körülmények, kérték, hogy az önkormányzat korrigáljon a mutatványos tevékenységre 
vonatkozó közterület-használati díj mértékén. A Komlói Napok idejére, a fenti helyszínekre 
jelenleg 355 Ft/m²/nap+ÁFA a közterület-használati díj mértéke. Javasolom, hogy a díjat 
csökkentsük 290 Ft/m²/nap+ÁFA mértékűre. (Komlói Napok rendezvény idején kívül 
mutatványos tevékenységre - a megengedett helyszíneken - 143 Ft/m²/nap+ÁFA a napi 
közterület-használati díj.) 
 
Az Eszperantó térre 2012-ben kitelepült vendéglátósok, kereskedők és szolgáltatók közül két 
vállalkozó kivételével valamennyien elfogadták a szervezők felkérését. A mutatványosok 
belvárosba történő meghívásával egyidejűleg 15 plusz árusítóhelyre (a posta mögötti járda, és 
a Bem utcai vasúti átjárótól a Vasútállomásig terjedő járdaszakasz területére) is megtörténtek 
2013. június 4-én komlói vállalkozások irányában a felkérések, amelyekre eddig részben 
érkeztek visszajelzések. A válaszlevelekben, továbbá a személyes konzultációk során sem 
érkezett olyan felvetés, amely a vonatkozó közterület-használati díj mértékére vonatkozott 
volna. Ennek tényére, továbbá arra tekintettel, hogy 2012. évtől úgy módosítottuk a 
rendeletet, hogy liciteljárás nélkül, fix díj ellenében működik a közterület-foglalás a Komlói 
Napok kiemelt helyszínein, amely során adott esetben 60 %-kal csökkent 2011. évhez képest 
a díjfizetési kötelezettség, nem javasolok további díjcsökkentést a vendéglátósok, kereskedők 
és szolgáltatók körében.  
 
A Komlói Napok rendezvényhez közvetlenül nem kapcsolódik, de aktuális közterület-
használati kérdést jelentenek azon esetek, amikor engedély nélkül vesznek használatba 
közterületet. Jelenleg hatályos rendeletünk pénzügyi szankciót biztosít ezekre a tényállásokra, 
nevezetesen azt, hogy az egyébként fizetendő díj kétszeresét kell utólag megfizetnie az 
engedély nélküli közterület-használónak. Ezekre az esetekre célszerű lenne rendeletbe építeni 
azt a plusz rendelkezést, amely felhatalmazást ad arra, hogy attól, aki adott célra korábban 
engedély nélkül használt közterületet, meg lehessen tagadni későbbi kérelmére alapján a 
közterület-használatot.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági véleményeket figyelembe véve 
támogassa a rendelettervezetet.  
 
Komló, 2013. június 19. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 



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, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. §  

 
A közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: 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, továbbá 
elutasítható az ugyanazon célú közterület használatra vonatkozó későbbi 
kérelme.” 

  
2. § 

 
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      290 Ft /m²/nap.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2013. június 27. 

 
 
 
 dr. Vaskó Ernő        Polics József   
címzetes főjegyző      polgármester 



INDOKOLÁS 
 

1. § 
 

A közterület-felügyelők visszatérően észlelnek engedély nélküli közterület-
használattal kapcsolatos eseteket, amelyekkel összefüggésben eddig is eljárt az 
engedélyező hatóság a kétszeres díj utólagos előírása miatt. E tényállásokkal 
kapcsolatban indokolt kilátásba helyezni olyan jövőre vonatkozó szankciót is, amely 
nem teszi lehetővé automatikusan olyan engedély kiadását, ahol korábban elkerülték 
annak előzetes beszerzését.  

2. § 
 

A 77/2013. (V.30.) számú képviselő-testületi határozatnak megfelelően lefolytatásra 
kerültek a Komlói Napok kiemelt belvárosi helyszíneire meghívásra kerülő 
vállalkozókkal az egyeztetések. A legnagyobb alapterület igényt bejelentő 
vállalkozóktól mind visszaérkezetek a nyilatkozatok, amelyekben nem tették szóvá a 
2012-ben is már alkalmazott közterület-használati díj mértékét. A mutatványosok 
több, mint tíz év elteltével kerülnek vissza a belvárosba, ahol az érvényben lévő 
közterület-használati díj még nem került alkalmazásra. Számos feltételt figyelembe 
kell venni esetükben, ezért már több fordulóban lezajlottak képviselőikkel az 
egyeztetések. Ennek az eredménye a rendelettervezetben szereplő díj összege. 
 

3. § 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 
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