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28/2021. (II. 9.) sz. határozata 
 

Perfect Média Kft. „30 éve szabadon” Hypercube megemlékező oszlop 
kihelyezés közterület-használat engedélyezése 

 

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 
30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság elnökével egyeztetve, támogató véleményének figyelembevételével, a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
Komló Város Polgármesterétől 
� 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87. 

� 72/*584-001 (4001) 584-001 Fax 
 
Szám:  1171-3//2021 

   Ügyintéző: Gerst József                   

   Tárgy: Perfect Média Kft. „30 éve szabadon” 
Hypercube megemlékező oszlop kihelyezés 
közterület-használat engedélyezése       

                                                                                                                   
H A T Á R O Z A T  

 
A Perfect Média Kft. (9700 Szombathely, Meggyvágó u. 5., képviseli: Berzsenyi Andrea irodavezető, 
továbbiakban: engedélyes) részére engedélyt adok arra, hogy a Komló, Városház tér 548. hrsz. alatt 
Hypercube oszlop céljára 6,11 m2 nagyságú közterületet használjon. 
 
A közterület-használat: 

• Célja: „30 éve szabadon” pályázat Hypercube oszlop felállítása 

• Engedély hatálya: 2021. február 1. – 2021. február 28. napjáig 

• A közterület-használat módja: Komló, Városház téren Hypercube oszlop kiállítása. 
 

A közterület használatáért 1.170,- Ft/m2/nap díjtétel alkalmazásával az engedélyezett időtartamra (28 nap 
x 1.170,- Ft/m2/nap x 6,11 m2) 200.164,- Ft díjat állapítok meg, melyet a kiállítás megkezdéséig kell, a 
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság OTP Komló 11731063-15555953 sz. számla javára 
megfizetni 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. Ezen engedéllyel csak a közterület-használat céljánál felsorolt tevékenység folytatható. 

2. A kiállítandó oszlopot úgy kell rögzíteni, hogy az ellenálló legyen szélsőséges időjárási viszonyok és 
egyéb erőhatások ellen, melyet naponta ellenőrizni szükséges.   

3. Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a téli időjárási viszonyok 
között síkosságmentesítéséről, a keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni.  

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

5. Az engedély nem mentesít a közterületen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges egyéb 
engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

6. 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 Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat 
engedélyezéséről szóló 19/2011. (VI.24.) számú rendelet (továbbiakban: R.) II. fejezet 3. § 11) pontjában, 
valamint kérelme a R. 7. § -ban előírt feltételeknek.  
 
A közterület használatáért az R. 1. mellékletének 11) a) pontjában megszabott mértékű közterület-
használati díjat kell fizetni. 
 
Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező rész szerint megadtam. 
 
Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. §-át, az 50. § (2) bekezdés b) pontját és az 50. § (7) bekezdését, 
valamint a 81. § (2) bekezdését. 
 
Határozatomat az Ákr. 9. §-a, a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre 
tekintettel alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a Komló Város Önkormányzat Képviselő-
testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 30/2020.(XI. 4.) 
önkormányzati rendelete 2. §-ában meghatározott hatáskörömben és az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott illetékességi ok alapján eljárva hoztam meg, egyszerűsített formában. 
 
 
Komló, 2021. február 9. 
 
 

 
Polics József 
polgármester 

 

A határozatról értesítést kapnak: 

1. Engedélyes: Perfect Média Kft.      Hivatali kapu 
2. Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága    Hivatali kapu 
3. Közterület-felügyelők      – Helyben 
4. Közterületi engedély-nyilvántartás: ………/2021 



 

 

 

 

 

 


