
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

23/2013. (VII.12.) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 
33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

 m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.
§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a  következőket
rendeli el:

1.  §  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének a  közterületek  rendeltetéstől  eltérő
használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5.§ (1)
bekezdése kiegészül az alábbiak szerint:

„Várpalota város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei megegyeznek jelen
rendelet 2. mellékletében szereplő I. díjövezetként meghatározott területekkel.”

2. § (1) A rendelet 29.§-a a következő (1a)-(1h) bekezdésekkel egészül ki:

„(1a) A mozgóképről szóló törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából
történő  közterület-használat  (a  továbbiakban:  filmforgatás  célú  közterület-használat)
vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(1b)  A  filmforgatás  célú  közterület-használattal  összefüggő,  Mgtv-ben  meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. Filmforgatási célú közterület-használat
esetén  a  polgármester  a  tulajdonosi  hozzájárulást  az  Mgtv.  vonatkozó  rendelkezései  alapján  a
hatósági szerződés jóváhagyásával adja meg.

(1c)  Mentesség  kizárólag  közérdekű  célokat  szolgáló  filmalkotások  forgatása  esetén  adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú
filmalkotások.

(1d) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 nap időtartamot.

(1e) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a
közterület-használatot  engedélyezni,  ameddig  a  filmforgatás  akadályozott  volt.  A
közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény
esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(1f) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e
rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.



(1g)  A  filmforgatás  során  a  szomszédos  lakó  ingatlanok  gyalogos  vagy  gépkocsival  történő
megközelítését  a  közterület-használó  köteles  folyamatosan  biztosítani.  E  kötelezettséget  nem
tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(1h)  Ha  az  Mgtv.  szerinti  hatósági  szerződés  megküldésének  időpontjában  a  közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg
kell tagadni.”

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2013. július 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

V á r p a l o t a , 2013. július 12.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester         jegyző



1. melléklet a 23/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK

 

Sor-
szám

Közterület foglalás célja
mérték-
egység

 
I.

övezet
díj
Ft

II. övezet 

díj
Ft

 

1.               Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

a.) Árusító pavilon (könyv, újság, stb.) Ft/m2/hó 1.300 900
 

b.) Idényjellegű árusítás (pl: zöldség, gyümölcs, dinnye, stb.) árusító asztal, 
nyílt szerkezetű pult, állvány, gurulókocsi, büfékocsi

Ft/m2/nap 600 350
 

c.) Alkalmi árusítás: (max. 20 nap) Ünnepek előtti árusítás, fenyőfa (min. 15 

m2 fizetendő) szervezett vásár
Ft/m2/nap 350 250

 

d.) mozgóbolt (a mozgóbolt fogalmát az üzletek működéséről és a 
belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet 27. § m) pontja határozza meg.)

Ft/nap 1.700 1.100

 

e.) Vendéglátó ipari előkert, terasz Ft/m2/hó 1.000 500
 

f.) Reklámcélú vagy vállalkozási rendezvények Ft/m2/nap 500 500
 

g.) Göngyölegtárolás (kizárólag áruszállítási időszakban) Ft/m2/nap 200 200
 

2.         Reklámhordozók felületi és árubemutatások

a.) Óriásplakátok 5-12 m2-ig Ft/m2/hó 4.000 4.000
 

b.) Hirdetőtábla (5 m2-ig), közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 
(portál), vitrin, fényreklám, üzleti védőtető, ernyőszerkezet

Ft/m2/hó 1.000 1.000

 

c.) Információs cég, címtábla, megállító illetve irányítótábla Ft/m2/hó 1.500 1.500
 

d.) Hirdetőtábla, transzparens kulturális, sport céllal Ft/m2/nap Díjmentes
 

e.) Hirdetőtábla, transzparens üzleti és egyéb céllal Ft/m2/nap 200 200
 

f.) Hirdetőoszlop Ft/db/hó 5400 5400
 



g.) Árubemutató vagy az üzlet külső homlokzatára függesztett áru Ft/m2/hó 1.000 1.000
 

h) Közterületbe nyúló üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet reklámmal Ft/m2/hó 300 300
 

i) Közterületbe nyúló üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet (reklám nélküli) Ft/m2/hó 300
 

j) Hirdetési céllal elhelyezett gépjármű Ft/db/nap 3.500 3.500
 

3.            Szórakoztató tevékenységek

a.) Mutatványos, cirkusz Ft/db/nap 21.600 21.600
 

b.) Légvár Ft/db/nap 5.400 5.400
 

4.           Kulturális és sportesemények, tömegmegmozdulások

a.) Ideiglenes kiépített színpad és egyéb elkerített terület (kulturális, 
sportrendezvények)

Ft/m2/nap Díjmentes
 

b) Politikai rendezvény célú ideiglenes színpad, elkerített terület Ft/m2/nap 108 108
 

c.) Karitatív tevékenység, vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás Ft/m2/nap Díjmentes
 

5.           Építési - szerelési munkálatok

a.) Állvány és építőanyag 48 órán túli elhelyezése Ft/m2/nap 60 60
 

b.) Konténerben történő törmeléktárolás 48 órán túl Ft/db/nap 60 60
 

c.) Egyéb, építkezés miatt történő területigény
(kérelemre, magánszemélyek esetében 10 munkanapon túl)

1. szilárd burkolatú közterület felbontása 
2. nem szilárd burkolatú közterület felbontása 

Ft/m2/nap  
 

220
110

 
 

220
110

 

 

Egyéb konténer (iroda, szociális, öltöző, WC) Ft/m2/nap 110 110
 

6.           Gépjárműtárolás

Üzemképtelen, illetve forgalomból kivont gép-, lakókocsi, utánfutó tárolása, max. 
30 nap (nem hosszabbítható)

Ft/db/nap 600 600
 

7.      Különleges közterület-használat

4154/1 hrsz-ú közterület

Személy és tehertaxik állomáshelye                                                

Ft/m2/év 

Ft/gk/hó

       
15
 
3.000
 

 15

3.000
 




