
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 
41/2012. (XII.17 ) rendelete 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, és 
a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról, 

és annak szabályairól szóló  
12/2007. (V.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésben foglaltakra a 12/2007. (V.17.) számú 
önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

A R. az alábbi 15/A. §-sal egészül ki: 
 
Nem kell közterület-használati díjat fizetni a közterületre kihelyezett mobil virágládák 
esetében, azonban azok kihelyezését megelőzően hatósági engedélyezés végett helyszíni 
fotóval és kézzel készített vázrajzzal ellátott kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalban. Az engedélyt – a főépítész állásfoglalásának kikérése után – a polgármester 
adja meg az alábbiak figyelembevételével: 
a) a virágládák a parkolási lehetőséget nem vonhatják el, a hókotrást és a gyalogos és 
gépjárműforgalmat nem akadályozhatják, és 
b) a virágládák a Nagyszénáskert és Kálváriakert területeken a megtervezett, de még el 
nem készült járdák területigényét nem érinthetik,és 
c) a virágládák elbonthatóak és áthelyezhetőek, és 
d) a virágládák elsődlegesen természetes anyagúak( pl: fa, cserép, faragott kő), és 
e) a virágládának a település- és utcaképpel összhangban kell, hogy álljanak. 
 

2. § 
 

A R. 15. §-a az alábbi 13) bekezdéssel egészül ki:  
13) A közterületen nem helyezhetőek el semmiféle komposzt-tároló-, komposztáló- és „two 
in one” (komposztáló és virágláda egyben) ládák és azokra közterületi engedély sem 
váltható ki. 

3. § 
A R. 2. számú melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.  
 

4. § 
A R. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak. 
Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
Nagykovácsi, 2012. december 13. 
 
 
 

Bencsik Mónika     Tóthné Pataki Csilla 
      polgármester              jegyző 
 
Záradék: A kihirdetés napja 2012.december 17.  
 
               Tóthné Pataki Csilla jegyző 
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2. sz. melléklet 
 A közterület-használat célja Díjak  

 
a) A közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, egyéb 
–nem önálló- hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezése 

610,-  
Ft/m²/hó 

b) Árusító fülke, árusító pavilon, büfé kocsi ideiglenes közterületi 
elhelyezése 

1.280,-  
Ft/ m²/nap 

c) Önálló hirdető berendezések, reklámtáblák, hirdető oszlopok, 
árubemutató vitrinek közterületi elhelyezése 16.540,- Ft/m²/év 

d)1 Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, mobil WC, sitt 
illetve építési törmelék konténerben történő közterületi tárolása. 

190,- Ft/m2/hét 
Minimum:1.000.-Ft 

d)2 72 órát meg nem haladó közterület-használat 10 
négyzetméter alapterületig csak bejelentés köteles. A 
bejelentést az igénybevétel megkezdése előtti munkanapon 
kell megtenni formanyomtatványon. 

ingyenes 

e) Kiállítás, alkalmi vásár rendezése 370,- Ft/m²/nap 
f) Vendéglátó-ipari előkert és vendéglők, kereskedelmi és 

szórakoztató egységek, intézmények által elfoglalt közterület 
igénybevétele 

620,- Ft/m²/hó 
 

g) Cirkuszi (sátoros illetve vándorcirkusz) és mutatványos 
tevékenységre, mozgó vidámpark 145,- Ft/m²/nap 

h) Üzleti rakodás céljára –reggel 6 óra és este 22 óra között –
igénybevett közterület használatáért 315,- Ft/m²/nap 

i) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület 
igénybevétele (kivéve helyi közérdekű televíziós és 
filmfelvételeket) 

189.000,- Ft/nap 

j) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges technikai terület 
igénybevétele (kivéve helyi közérdekű televíziós és 
filmfelvételeket) 

138.600,- Ft/nap 

k) Idényjellegű árusítás 370,-  
Ft/ m²/nap 

l) Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes 
használata 

230,-  
Ft/ m²/nap 

m) Közműbekötéssel kapcsolatos közterület- bontás során 
igénybevett közterület használata (48 óráig ingyenes) 3.015,- Ft/nap 

n) Építkezéssel összefüggő lakókocsi, lakókonténer kihelyezése 2.425,- Ft/m2/hó 
o) Reklám, vagy vállalkozási célú rendezvényekre közterület 

igénybevétele 410,- Ft/m2/nap 

p) Egyéb igénybevétel Egyedi elbírálás 
alapján 

 
q) 

Mozgóárusítás céljából közterület igénybevétele  
- tej, tejtermék, zöldség, gyümölcs árusításra:  
- hűtőkocsiból fagyasztott termékekre:  

1.260,- Ft/nap 
3.150,- Ft/nap 
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