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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2013. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 
7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
 
A Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28)
önkormányzati rendeletének módosítására a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. § A közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
9. §-a az alábbi új (3) és (4) bekezdéssel bővül.
 
„9. § (3) A Vörösvári Búcsú alkalmával történő árusítás esetén a 4. számú melléklet k), l) és m)
pontokban meghatározott díjat kell alkalmazni.
 
(4) A helyi vállalkozók által készített és árusított termékek esetén 50 %-os kedvezmény illeti meg a
közterület használóját.”
 
2. § (1) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
 
(2) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
 
3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.
 
Pilisvörösvár, 2013. augusztus 8.

 
 
 
 
                      Gromon István                                              dr. Krupp Zsuzsanna
                       Polgármester                                                           jegyző
 
 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre
került: Pilisvörösváron, 2013. augusztus 9. napján.

Pilisvörösvár, 2013. augusztus 9.

 

                                                                                             dr. Krupp Zsuzsanna
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                                                                                                         jegyző

26/2013. (VIII. 09.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
 

„4. számú melléklet a 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 
Pilisvörösvár Város közterületeinek övezeti kategóriák szerinti közterület-használati- és reklámdíj-táblázata

Sorszám A közterület-használat
vagy reklámozás módja

Mérték-
egység

Kiemelt
közterületek

díja (Ft)

Általános
közterületek

díja (Ft)
1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozói tevékenységek

a)

árusító pavilon, asztal, nyílt
szerkezetű pult, állvány, járműből
történő árusítás helyváltoztatás
nélkül

m2/hó 1.427 1.100

b) idényjellegű árusítás (zöldség,
gyümölcs, stb.) m2/hó 1.813 1.427

c) alkalmi árusítás (ünnepek előtti
árusítás, fenyőfa, stb.) m2/nap 497 386

d) mozgóbolti árusítás és
mozgóárusítás helyváltoztatással m2/hó 1.813 1.485

e)
vendéglátó-ipari előkert, terasz
(április 1. és szeptember 30.
között)

m2/hó 1.755 1.374

f) reklámcélú, vállalkozási,
rendezvények m2/nap 772 602

g)
javító, szolgáltató tevékenységnek
közterületen elhelyezett
létesítményei

m2/hó 550 386

h) göngyölegtárolás m2/nap 550 386

i) film-, televízió-, videó- és vagy
hangfelvétel m2/nap 824 602

j) mutatványos tevékenység m2/nap 386 222

k)

árusító pavilon, asztal, nyílt
szerkezetű pult, állvány járműből
történő kézműves és iparművész
termék árusítás helyváltoztatás
nélkül

m2/nap  
2 000,

de minimum
5 000 Ft/nap

l)

árusító pavilon, asztal, nyílt
szerkezetű pult, állvány, járműből
történő étel-italárusítás
helyváltoztatás nélkül

m2/nap -
3 000,

de minimum
15 000 Ft/nap

m)

árusító pavilon, asztal, nyílt
szerkezetű pult, állvány, járműből
történő egyéb termékárusítás
helyváltoztatás nélkül

m2/nap -
2 000,

de minimum
8 000 Ft/nap

2. Reklámhordozók, árubemutatások
a) totemoszlop (előkertben) db/hó 17.240 13.783

b)
épület homlokzatán vagy kerítésen
elhelyezett közterületbe 10 cm-en
túl benyúló reklámhordozó,

m2/hó 1.210 824
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c) közterületbe 10 cm-en túl benyúló
üzleti védőtető előtető

m2/hó 1.210 824

d)
közterületbe nyúló ernyőszerkezet
reklámozási céllal (becsukott
állapotban)

fm/hó 1.210 824

e) közterületbe nyúló ernyőszerkezet
(nem reklámozási céllal) fm/hó 275 222

f)
fényreklám, megvilágított
reklámtábla közterülettel határos
épülethomlokzaton

m2/hó 1.427 1.100

g)
Közterületen elhelyezett megállító
tábla, reklámtábla, telephelyre
utaló tábla,

m2/hó 3.625 2.420

h) Árubemutatás m2/hó 2.198 1.938
 

 Sorszám
A közterület-használat
vagy reklámozás módja

Mérték-
egység

Kiemelt
közterületek

díja (Ft)

Általános
közterületek

díja (Ft)

3. Építési munkával kapcsolatos tevékenységek, tüzelőtárolás

a) állvány és építőanyag (lakóház vagy
lakás építése, felújítása esetén) m2/hó 275 222

b) állvány és építőanyag egyéb épület
esetében m2/hó 550 550

c) építési konténer 3 napon túl db/nap 222 222
d) munkaterület körülhatárolása m2/nap 222 222

e) közüzemi üzemzavar elhárítás 72
órán túl, közműbekötés m2/nap 386 386

f)
közhasználatra még át nem adott
terület (pl. meg nem nyitott utca)
hasznosítása mezőgazdasági célra

m2/év 275 170

g) mezőgazdasági- és tüzelőanyag
tárolása m2/hó 1.813 1.485

4. Gépjárműtárolás

a)
üzemképtelen, forgalombók kivont
gépkocsi, lakókocsi, utánfutó
(maximum 90 napig)

m2/nap
1.813 1.485

b) lakossági jellegű őrzött parkoló m2/év 935 772

c)

közúti közlekedési szolgáltatáshoz
használt, vagy nem közúti
közlekedési szolgáltatáshoz
használt 3500 kg össztömegű, vagy
annál nagyobb súlyú gépjárművek 4
órát meghaladó tárolása (maximum
30 napig)

db/nap 1.485 1.100

5. Kulturális, politikai és sportesemények, tömegmegmozdulások

a) ideiglenesen kiépített színpad és
egyéb elkerített terület m2/nap 164 53
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b) karitatív, közérdekű tevékenység
vagy szolgáltatás

m2/nap egyedi elbírálás alapján

6. Egyéb közterület-használat

a)
közterületre épülő egyéb
létesítmények (üzemanyagtöltő
állomás, stb.) iparvágány

m2/év egyedi elbírálás alapján

b) taxiállomás m2/év egyedi elbírálás alapján

c) vízpart igénybevétel (horgászbódé) m2/év
6 m2-ig 3.197

6 m2 felett: 5.755

d) vízpart igénybevétel (stég,
kikötő,stb.) m2/év 1.279

 
 Megjegyzés:
1.    A táblázatban szereplő díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
2.    Közút igénybevétele esetén az 5. számú mellékletben foglalt díjakat kell alkalmazni.”

26/2013. (VIII. 09.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
 
„5. számú melléklet a 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
 

Helyi közutak Igénybevétel jellege
Építési munkaterület

Belterületi elsőrendű út 1.813 Ft/m2/nap vagy vonalas létesítmény esetén Ft/fm/nap
Belterületi másodrendű út 1.590 Ft/m2/nap vagy vonalas létesítmény esetén Ft/fm/nap
Belterületi mellékutak

1.210 Ft/m2/nap vagy vonalas létesítmény esetén Ft/fm/napLakó- és kiszolgáló utak
Kerékpárutak, gyalogutak, járdák
Külterületi közutak 386 Ft/m2/nap vagy vonalas létesítmény esetén Ft/fm/nap

 
 

Figyelembe vehető egyéb szempontok szorzószám
Városközpont, belváros ×3
Közút, járda teljes elzárása ×5

 
 
Megjegyzés:
1.   Amennyiben a tervezett létesítmény nyomvonala a járda, vagy a gyalogos közlekedés céljára szolgáló

közterület hossztengelyével megegyező irányú, úgy a kérelmező írásos kötelezettséget vállalhat az érintett
járdaszakasz járda teljes szélességében (meglévő szélesség vagy 1,5 m) viacolor burkolattal történő
ellátására. Ebben az esetben a közterület nem közlekedési célú igénybevételéért fizetése alól mentesül.

 
2. A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.”


