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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. június 24. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy:  A közterület-használat  helyi  szabályozásáról szóló  11/1999.  (V.10.)  rendelet 
módosítása

Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző
Készítette: Mihályfi Gábor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Enying  Város  Önkormányzatának  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottsága 
2009. június 10. napján megtartott ülésén a 107/2009. (VI. 10.) számú határozata alapján 
úgy döntött,  miszerint  a közterület-használat helyi  szabályozásáról szóló 11/1999.  (V. 
10.)  önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület soron következő ülésére – a Bizottság 
által  tett  javaslatok  alapján  –  a  Polgármesteri  Hivatal  készítse  el,  és  az  így  elkészült 
rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.

A rendeletmódosítás-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testülettől  a jogszabálymódosítás-tervezet  megtárgyalását és 
amennyiben azzal egyetértenek, annak elfogadását, melyhez minősített többség szükséges.

Enying, 2009. június 17.

Tisztelettel:

Mihályfi Gábor
      aljegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2009. (…...) számú rendelete

a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V.10.) számú rendelete 
módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV.  törvény 16.  §.  (1)  bekezdésében,  valamint az épített  környezet  alakításáról  és  védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterület-

használat  helyi  szabályozásáról  szóló 11/1999.  (V.10.)  számú rendeletét (a  továbbiakban:  R.)  az 

alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

(1) A rendelet 2009. július 01. napján lép hatályba.
(2)  E  rendelet  rendelkezéseit  a  hatálybalépését  követően  indult  eljárásokban  kell  
alkalmazni.
(3) A rendelet a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. június 24.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester     jegyző

Kihirdetve: Enying, 2009. június ...

Szörfi István
     jegyző



 1. melléklet a módosító jogszabályhoz

„3. melléklet (a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V.10.) számú rendelet)

Ideiglenes jellegű közterület-használat

A közterületbe benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
 üzleti előtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám) cég – és címtábla 1.800,- Ft / m2 / év

Árusító fülke, pavilon ideiglenes – vagy mozgatható 
(pl.: pattogatott kukoricás, vattacukorkás, újságárus) 100,- Ft / m2 / nap

Önálló hirdető-berendezések, táblák  400,- Ft / m2 / hó

Út fölötti transzparensek (felülete m2-ben)  150,- Ft / m2 / nap

Építési munkával kapcsolatos építőanyag és tüzelőanyag tárolása,
 állványzat elhelyezése, építési törmeléket csak konténerben lehet elhelyezni

30 napon belül   80,- Ft / m2 / hó
6 hónapig 100,- Ft / m2 / hó

Alkalmi mozgóárusítás (halárus, dinnye árus, stb...), mozgóbolt  
egész napra 3.000,- Ft / nap
14-24 óráig 1.500,- Ft / nap

Film- és televízió felvétel  150,- Ft / m2 / nap

Vendéglátóipari előkert
egy év vagy azon túl  500,- Ft / m2 / év

 egy évnél rövidebb  150,-  Ft /  m2 / 
hó

Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, kirakodása,
 árukirakodás (saját üzlet elé pl.: zöldséges, virág, mindenszentekre koszorúk)  400,- Ft / m2 / hó

Kiállítás – művészeti vásár   100,- Ft / m2 / nap

Kulturális rendezvények  díjmentes

Egyéb, cirkusz, mozgó teatrum, állatbemutató  100,- Ft / m2 / nap

Mutatványos tevékenység (Petőfi park)  150,- Ft / m2 / nap
(20.000,- Ft vagy 50.000,- Ft kaució leteltével a park tisztántartása érdekében)

Állandó jellegű közterület használat

Egyéb épület közterület-használata        303,- Ft / m2 / év” 




