
K I V O N A T 
 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
99/2020. (V.27.) sz. határozata 

 

Királyné Rádi Éva vendéglátó-ipari előkert közterület-használati engedélye 

A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról 
szóló a 17/2020. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a frakcióvezetőkkel és az 
alpolgármesterrel egyeztetve, a Fidesz-KDNP frakció és a Komló Összeköt Egyesület frakció támogató 
véleményeinek figyelembevételével Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Komló Város Polgármesterétől 
� 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87. 
� 72/*584-001          Fax: 584-005 

Ügyiratszám:   11320-4/2020                                                                   
Ügyintéző: Gerst József             
                     

H A T Á R O Z A T     
 

Királyné Rádi Éva 7677 Orfű, D-szektor 50. sz. alatti lakos részére engedélyt adok arra, hogy a Komló, 
Bem u. 15. sz. alatti üzlete – Rock Korsó - előtti 487/1 hrsz. alatti közterületből 9 m2 nagyságú területet 
használjon.  
 
A közterület-használat: 

• Célja: vendéglátóipari előkert üzemeltetése (asztalok székek, napernyők elhelyezése) 

•  Időtartama:  2020. május 19. napjától – október 31. napjáig  

••••  Módja:  naponta kitelepített mobil kerti bútorokkal és napernyőkkel kialakított vendéglátóipari 
előkert, amelynek a napi nyitvatartása  H-Cs: 08.00-23.00, P-Szo: 08.00-24.00 óra 
között, vasárnap: szünnap   

A közterület használatáért 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat fizetnie a 
vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. 

A közterület használatáért - a további időszakra - 2020. szeptember 1. napjától szeptember 30. 
napjáig 850,- Ft/m2/hó + 27 % ÁFA díjtétel alkalmazásával állapítok meg 9.716,- Ft díjat, melyet a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, kell befizetni a Komló Városi Önkormányzat 
Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára késedelmi pótlék mentesen. 

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki 
alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő utolsó napját követő 
naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel 
késedelmi pótlék. 



 
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles 
megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 
 
A közterület-használat további feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg: 

1. A vendéglátóipari terasz elhelyezése a gyalogos forgalmat, a szomszédos vállalkozások 
működését és árufeltöltését nem akadályozhatja. Engedélyes köteles folyamatosan 
kontrollálni a vendégforgalmat egyrészt a járványveszély előírásainak betartatása kapcsán, 
másrészt a terasz környezetében élő társasházi lakók nyugalma érdekében.  

2. A vendéglátóipari terasz működtetésével járó bejelentést köteles elektronikus úton megtenni 
Engedélyes a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint kereskedelmi hatóság 
felé. 

3. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően Engedélyes köteles illemhelyet működtetni a 
vendégek számára.  

4. A vendéglátóipari előkert működése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében 
meghatározott zaj terhelési határértékeit be kell tartani, tartatni. 

 
5. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani és a keletkezett hulladék, 

szemét elszállításáról naponta gondoskodni. 

6. Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és a közterület-felügyelet, 
a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén, kérésre bemutatni. 

7. A közterület-használat megszűnése, az engedély lejárta vagy visszavonása esetén engedélyes 
köteles a közterületet eredeti állapotba, saját költségén helyreállítani. 

8. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges egyéb 
engedélyek megszerzésének vagy bejelentések megtételének kötelezettsége alól. 

9. Amennyiben engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a közterület-
használati engedélyt megvonom, és 2 évig újabb engedélyt nem kaphat. 

10. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

I N D O K O L Á S  
 
Engedélyes megfelel a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról 
szóló 19/2011. (VI. 24.) számú rendelete (továbbiakban: R.) II. fejezet 3. § 9) pontjában, valamint 7.§ - 
ban előírt feltételeknek. 
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 

A közterület használatáért a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Vkr.) 5. § (3) bekezdése alapján „A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet 
hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a 
vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.” 

A közterület használatáért az R. 1. sz. melléklete 9) pontjában megszabott mértékű (kiemelt terület-
városközpont) közterület-használati díjat kell fizetni a fenti kormányrendeletben szereplő időzóna 
kivételével. 



 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §, az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését 
és a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. §-a, valamint a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 17/2020.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete 2. §-ában meghatározott hatáskörömben, továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott illetékesség körömben eljárva hoztam meg egyszerűsített formában. 
 
Komló, 2020. május 27. 
 
 

Polics József 
polgármester 

 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

1. Engedélyes: Királyné Rádi Éva 7677 Orfű, D-szektor 50.   Hivatali kapu 
2. Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága     Hivatali kapu  
3. Városi Rendőrkapitányság        Hivatali kapu 
4. Közterület-felügyelők        Helyben 
5. Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály  

Hivatali kapu 
6.  Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-

ellenőrző Hivatal                                                                      Hivatali kapu 
 
Irattár 
Közterületi engedély-nyilvántartás: 13/2020 
 


