
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
20/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §.  A rendelet 1. melléklete hatályát veszti, helyébe a rendelet mellékletét képező 1. 
melléklet lép. 
 

2. §. A rendelet 2022. július 1-én lép hatályba és 2022. július 2-án hatályát veszti. 
 
 
 

   Tatár László           dr. Pető Zoltán  
   Polgármester        jegyző 

 
 
 
Kihírd.: 2021.XI.29. 



1. melléklet   
a közterület használatról szóló rendelethez 

 
megnevezés      mért.egys. díj   díj 
1. személygépkocsi és a 3,5  
tonnát meg nem haladó gépjármű, pótkocsi   gjmű/év   33.000.- Ft 
       gjmű/hó     3.300.- Ft 
       gjmű/hét    1.100.- Ft 
 
2. 3,5 tonna összsúly fölötti gépjárművek és   gjmű/év   66.500.- Ft 
nyergesvontatók, mg.-i nyergesvontatók, nehézpótkocsik gjmű/hó     6.650.- Ft 
       gjmű/hét    1.200.- Ft 
 
3. egyéb vontatott eszköz     eszköz/év  27.200.- Ft 
       eszköz/hó    2.700.- Ft 
       eszköz/hét    1.000.- Ft 
 
4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyagok, építőanyagok 
    és tüzelőanyagok 1 hónap időtartamon túli tárolása m2/hó               900.- Ft 
 
5. építési- bontási törmelék    m2/hó             1.000.- Ft 
A Közszolgáltató által inert hulladék szállításához biztosított 
konténer közterületen történő tárolása ingyenes. 
 
6.1. idényjellegű és alkalmi árusítás   m2/nap            250.- Ft 
 
6.2. idényjellegű és alkalmi árusítás a Rendelet 1.§. b.,  
    második fordulatban meghatározott helyeken  
   (építmények közhasználatára átadott része), 
    kizárólag élelmiszer árusítás céljából   m2/nap        350.- Ft 
 
7. nem helyhez kötött mozgó árusítás   nap          1.200.- Ft 
 
8. vendéglátóipari és egyéb élelmiszeripari előkert  m2/hó          1.200.- Ft 
 
9.Városi rendezvényhez kötött kereskedelmi tevékenység m2/nap            1.000.- Ft 
 
10. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde, 
    sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon 
    - 25 m2-ig      m2/nap            230.- Ft 
    - 25 m2 feletti rész     m2/nap              100.- Ft 
 
11. hirdető berendezés, hirdetőtábla 
    - elfoglalt közterület 1 m2-ig    évi   1.100 Ft/m2/db 
    - elfoglalt közterület 1 m2 felett m2-enként  évi   3.850 Ft/m2/db 
    - hirdetőfelület 1 m2-ig     évi   1.600 Ft/m2/db 
    - hirdetőfelület 1 m2 felett m2-enként   évi   4.200 Ft/m2/db 
    - közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény, 
      ernyőszerkezet, cég- és címtábla, ablak, ablakszekrény évi   2.650 Ft/m2/db 
 
12. Filmforgatás céljára igénybevett közterület esetén: 
      - város belterületén      m2/nap      1.100.- Ft 
      - külterületén      m2/nap        730.- Ft 
 
13. Népi és iparművészeti termékek árusítása  m2/nap        220.- Ft 
 
14. Vendéglátó vállalkozásoknak alkalmi, közterületi  m2/nap     3.000.- Ft 
      árusítás  
 
15. Egyéb, a fenti 1-14. pontokban fel nem sorolt   m2/hónap       600.- Ft 
    közterület használat  




