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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelete a közterület használatról szóló 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
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Németbánya Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben, Németbánya Község Önko6895rmányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § 
(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el: 

1. § A közterület használatáról szóló 11/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 11. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § Nem kell közterület használati engedély: 

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 
területének elfoglalásához, 
 

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 
elhelyezéséhez, 

 
c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai, távközlési kábelek 

hibaelhárítása érdekében végzett munkához, 
 

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés, (fényreklám), cég- és 
címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, 

 
e) a Képviselő-testület által szervezett rendezvényeken 

 
ea) a Képviselő-testülettel együttműködő partner, 

 
eb) a Képviselő-testület, vagy az együttműködő partnere által meghívott vendégek 

közterület használatához. 
 

f) az építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag 72 óra időtartamot, és 25 m2 
közterület használatot meg nem haladó tárolásához, 

 
g) a tűzifa 10 nap időtartamot, és 25 m2 közterület használatot meg nem haladó 

tárolásához, 
 
h) közterületbe max. 30 cm-re belógó cégér elhelyezéséhez.” 

2. § A közterület használatáról szóló 11/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 12. § (1) 
bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki: 

(Nem kell díjat fizetni:) 

„k) közérdekből, környezetvédelmet szolgáló tárgyak elhelyezéséért, tevékenység végzéséért, 

  l) lakossági alapellátást biztosító eszközök, tárgyak elhelyezéséért.” 
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3. § A közterület használatáról szóló 11/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul. 

4. § Hatályát veszti A közterület használatáról szóló 11/2013. (XI. 22.) önkormányzati 
rendelet 

a) 1. melléklet cím szövege, 

b) 1. melléklet 1. pont, 

c) 1. melléklet 2. pont, 

d) 1. melléklet 3. pont, 

e) 1. melléklet 4. pont, 

f) 1. melléklet 5. pont, 

g) 1. melléklet 6. pont, 

h) 1. melléklet 7. pont, 

i) 1. melléklet 8. pont. 

5. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

                      Marcsik Zoltánné Király Ágnes                          Kelemen László 
                                 polgármester                                                     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. melléklet 

1. A közterület használatáról szóló 11/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 
következő táblázattal egészül ki: 

 A B 

 Közterület használat igénybevételének módja Közterület-bérleti díj  

1 Mobil elárusító fülke, pavilon sátor elhelyezése 1.000,-Ft/nap 

2 Alkalmi, legfeljebb 10 napig tartó árusítás 3.000,-Ft/alkalom (max. 10 napig) 

3 Mutatványos tevékenység 1.000,-Ft/alkalom 

4 Cirkuszi-sátor alapterület 200,-Ft/m2/alkalom 

5 Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag 

tárolása, maximum 25 m2-ig, 72 órán túl 

500,-Ft/minden megkezdett nap 

6 Tűzifa tárolása maximum 25 m2-ig, 10 napon túl 500,-Ft/minden megkezdett nap 

7 Egyik pont alá sem tartozó közterület használat, 

maximum 25 m2-ig 

500,-Ft/minden megkezdett nap” 

2. A közterület használatáról szóló 11/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 
következő szöveggel egészül ki: 

„A mellékletben szereplő díjak az ÁFA-t tartalmazzák.” 

 


