Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról, védelméről és
díjáról
[Egységes szerkezetben a 10/2000. (IV. 5.), 14/2002. (IX. 20.), 18/2004. (V. 28.), a 6/2007. (IV. 30.), a
*12/2008. VII. 04.), a **18/2008. (XI. 28.), ***27/2009. (XII. 18.), 7/2011. (IV. 1.), 12/2011. (IV. 29.), 8/2012.
(V. 4.) 24/2013. (XII. 4.), 25/2016. (X.4.), és a 11/2018.(IV.27.) számú önkormányzati rendeletekkel]

Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Diósd közigazgatási
területére a közterület-használatáról, annak védelméről, továbbá a közterület-használat díjairól
az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) **A jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 13. pontjában közterületként meghatározott
ingatlanokra. Közterület rendeltetése különösen: közlekedés biztosítása (utak, terek), a
pihenő- és emlékhelyek kialakítása (így: parkok, köztéri-szobrok).
(2) 1Jelen rendelet hatálya kiterjed továbbá a 19/1994 (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2)
bekezdésében meghatározott közutakra.
(3) 2A rendelet hatálya nem terjed ki a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény és a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálya alá tartózó közterület
használatra.
A közterület rendje
2. §
(1) **Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetéstől
eltérő módonigénybe venni csak engedély alapján lehet.
(2) A közterület-használati engedély kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő
berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak, és ne
rongálódjanak.
(3) A kiadott engedélyben meg kell határozni az esetleges helyreállítás módját, idejét, és a
költségviselési kötelezettséget, beleértve a környezetszennyezés megszüntetését és a
környezetben okozott kár megtérítését.
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Módosította a 11/2018. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet 1§ (1) bekezdése. Hatályos 2018. április hó 28.
napjától.
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Beiktatta a 11/2018. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet 1§ (2) bekezdése. Hatályos 2018. április hó 28.
napjától.

2/A §
3

Közterületen szeszesital fogyasztása tilos, kivéve önkormányzati rendezvények alkalmával a
közterületre kitelepült vendéglátó egységek környezetében.
Közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos szabályok
3. §
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat)
engedély szükséges.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a)** a közterületbe benyúló előtető, ernyőszerkezet, fényreklám, cég-, és címtábla
elhelyezéséhez,
4
b) utcabútor, kioszk elhelyezéséhez,
c)** köztárgyak, alapzatos zászlórúd (figyelmeztető, tájékoztató táblák, padok, stb.)
elhelyezéséhez,
d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezéséhez,
e) alkalmi és mozgó árusításra,
f)*
g) vendéglátó-ipari előkert létesítéséhez,
h) kiállítás, alkalmi vásár, búcsú, sport kulturális rendezvények, továbbá mutatványos
tevékenység céljára történő igénybevételhez,
i) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához,
j)*
5
k) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5)
bekezdése szerinti 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
tehergépkocsi, vontató, pótkocsi, autóbusz, valamint munkagép közterületen történő
tárolásához,
l) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottóláda
elhelyezéséhez,
6
m) üzemképtelen járművek, valamint forgalomból kivont, hatósági jelzéssel ellátott
járművek tárolására (legfeljebb 1 hónap időtartamra),
n)**
o)**
p) zöldterületek igénybevételére.
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A közterület-használat ideje
4. §
Közterületet igénybe venni: ideiglenes jelleggel – meghatározott időre, illetőleg feltétel
bekövetkeztéig lehet.
Engedély iránti kérelem
5. §
(1) Engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérő nevét, lakhelyét, illetőleg székhelyét és elérhetőségét (telefon,
e-mail)
b) a közterület-használat célját, időtartamát,
c) a közterület-használat helyének és mértékének pontos meghatározását,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát,
tartalmát,
e) külön jogszabályban előírt eljárási illetéket.
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(3) 8A közterület eltérő használat iránti kérelem az erre rendszeresített nyomtatványon
terjeszthető elő személyesen, postai, vagy elektronikus úton Önkormányzati Hivatali
Portálján keresztül. (https://diosd.asp.lgov.hu)
(4) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem
közterület-használatot csak végleges engedély birtokában lehet megkezdeni.

jogosít.

A

Engedély megadása
9

6. §

(1) Az engedélyezési eljárás során lefolytatott hatósági eljárásra az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
szabályai az irányadóak.
(2) A közterület-használati engedély kiadása során figyelembe kell venni az OTÉK, a
település Helyi Építési Szabályzatát, továbbá a köztisztasági, környezetvédelmi
szempontokat.
(3) A településképi bejelentési eljárás a közterület-használati eljárást vonatkozásában
megelőző eljárásnak minősül.
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(4) A településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban Tkr.) 10. § (1) bekezdésben meghatározott történeti településközpont
területén közterület-használati engedély a közösségi rendezvények alkalmával, vagy a
lakosság ellátása, tájékoztatása érdekében szükséges esetekben adható ki.
(5) A történeti településközponton kívül közterület foglalási engedély csak akkor adható
ki, ha gépjárművel történő közlekedésre - az elfoglalt területen túl, - az egy nyomsáv,
azaz 2,75 m, járda esetén 0,75 m terület biztosítható.
(6) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét, lakhelyét (székhelyét),
b) a közterület-használat célját, időtartamát, a terület helyét, mértékét,
c) az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az eredeti
állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
d) közterület-használati díjfizetési kötelezettség előírását, vagy a használat
ingyenességének rögzítését, valamint közterület-használati díj fizetési
kötelezettség esetében a fizetendő díj mértékét és megfizetésének módját, és a
késedelem következményeit,
e) a közterület-használat jellegének és céljának megfelelő egyéb szükséges
rendelkezéseket, így elsősorban a baleset-, egészség- és környezetvédelmi,
köztisztasági előírások megtartásának kötelezettségét, valamint a városképi
követelmények érvényesítését
f) annak előírását, hogy a használó köteles az általa igénybe vett területet, és
környezetét tisztán tartani, a keletkező hulladék folyamatos elszállításáról,
építmény esetén annak karbantartásáról saját költségén gondoskodni
g) az engedélyes kártalanítási igényeinek kizárását,
h) mutatványos, cirkuszi, vidámparki tevékenység esetén annak rögzítését, hogy a
berendezésekre vonatkozó műszaki leírásokat, tanúsítványokat, engedélyeket a
hatóság és a közterület-felügyelet a közterület használat ideje alatt bármikor
ellenőrizheti
(7) Az engedély egy példányának megküldésével az ügyfélen kívül értesíteni kell:
a) a Pénzügyi Irodát
b) a közterület-felügyeletet
(8)

A közterület-használat ügyében határozathozatal helyett hatósági szerződés is
köthető.
Az engedély érvénye
7. §

(1) Az engedély:
a) meghatározott idő elteltéig,
b) megállapított feltétel bekövetkeztéig,

c) visszavonásig érvényes.
(2) A meghatározott időre szóló engedély érvénye, az engedélyesnek az engedélyezett
időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható,
illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető.
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8. §

(1) Az engedélyes a közterület-használati engedélyt más személyre nem ruházhatja át.
(2) A közterület-használati engedélyt vagy annak hiteles másolatát a jogosult köteles az
engedélyben megjelölt helyszínen tartani, és ellenőrzésre, felszólításra bemutatni.
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8/A. §

A közút nem közlekedési célú igénybevételének és a közterület felbontásának feltételei
(1) A helyi közutat nem közlekedési célból igénybe venni csak a 2. melléklet szerinti
díjak megfizetése mellett a közútkezelő hozzájárulásának birtokában, és az abban
előírtak szerint szabad, kivéve a rendkívüli igénybevétel esetét.
(2) Rendkívüli igénybevétel esetén a kivitelező köteles az igénybevétel megkezdése előtt,
de legkésőbb azzal egyidejűleg írásban a közút igénybevételéről bejelentést tenni a
közút kezelőjénél, és egyben a kezelői hozzájárulást is megkérni. A rendkívüli
igénybevétel bejelentésének elmulasztása esetén a közút és közterület felbontása
engedély nélkülinek minősül.
(3) A közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek felbontását megelőzően a kérelmező
köteles a nyomvonal hatásterületében található növényzetről zöldleltárt készíttetni,
valamint az igénybe vett közhasználatú zöldterületeket és zöldfelületeket a felbontást
megelőző állapot szerint helyreállítani. Ennek elmulasztása esetén a Polgármesteri
Hivatal a helyreállítást a kérelmező költségére elvégezteti.
(4) A kivitelező – a használat megkezdése előtt, illetve annak befejezéséről –
fényképfelvételt köteles készíteni, és a közútkezelő részére átadni, rögzítve a
munkaterület környezetében levő épületek, bejárók, árkok és a zöldfelületek tényleges
állapotát.
(5) Szükség esetén a kérelemhez mellékelni kell a fakivágási engedélyt.
(6) A közterület és közút igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a

kérelmező nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét, telefonszámát,

a) a közterületbontás céljának megjelölését;
b) az érintett közterület - burkolatok mennyiségét (m2), és minőségének (út, járda,
burkolatfajta) megjelölését;
c) a munkálatok által érintett zöldfelület, zöldterület nagyságát és jellegét;
10
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Módosította a 11/2018. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet 5 § -a. Hatályos 2018. április hó 28. napjától.
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d) az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját;
e) a beruházó, a kivitelező szerv nevét és címét, telefonszámát, e-mail címét;
f) a kivitelezésért felelős szervezet nevét és címét, vezetőjét, telefonszámát,
e-mail címét;
g) a közút és a közterület végleges helyreállítását végző szerv nevét és címét,
telefonszámát, e-mail címét;
h) az igénybevételt feltüntető vázrajzot;
i) az igénybevétel miatt
forgalomelterelés) tervét.

szükséges

forgalomszabályozás

(korlátozás,

(7) A november 15-től március 15-ig terjedő időszakban a közutak területén nyomvonalas
bontással járó közműépítési munka végzéséhez a közútkezelői hozzájárulás nem
adható ki. E rendelkezés alól kivételt képeznek a közúti közlekedésről szóló 1988 évi.
1. sz. tv. rendelet által rendkívülinek minősített esetek.
(8) Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterület burkolatok bontása során a
technológiai előírásokat be kell tartani. A bontott anyagot elhelyezni csak az erre
engedéllyel rendelkező telephelyen lehet.
(9) A helyi közutakon végzett bontási munkák megkezdése előtt 10 munkanappal a
bontási munkák kivitelezője köteles az érintett terület lakóit írásban értesíteni a bontás
megkezdésének és a helyreállítás befejezésének időpontjáról.
(10) A kivitelező a közút végleges helyreállításáig a megbontott útterületet köteles
rendben tartani, a visszaépíthető burkolókövet, szegélykövet köteles úgy elhelyezni,
hogy a közlekedést ne zavarja. Amennyiben a bontási anyag tárolása a közlekedés
zavarása nélkül nem oldható meg, a kivitelező köteles azt azonnal elszállítani
(11) A bontásból származó bontott anyagokat a kivitelező köteles elszállítani az
engedéllyel rendelkező lerakóba.
(12) Ha a közút ideiglenes, vagy végleges helyreállítása műszakilag nem megfelelő,
továbbá, ha a meghatározott határidőre előírt munkákat a kivitelező nem fejezi be, a
műszakilag megfelelő helyreállítás napjáig – a munkák a kivitelező köteles a 2. sz.
mellékletben meghatározott díjak kétszeresét pótdíjként megfizetni.
(13) Amennyiben a közút ideiglenes vagy végleges helyreállítása során
balesetveszélyes helyzet alakul ki a közútkezelő a balesetveszélyt köteles
megszüntetni, az elvégzett munka költségét a közút kezelője a kivitelezőre terheli.”
12

8/B. §

A kivitelezőre vonatkozó előírások
(1) A kivitelező a közterület és közút felbontását csak a közútkezelő hozzájárulása után és
a munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg, és a munkákat az abban foglaltak
szerint végezheti el.
(2) A kivitelező köteles:
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a)
b)

a közút bontása esetén a végleges helyreállításig gondoskodni a forgalom
szabályozásáról, balesetveszély megelőzéséről,
a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán tartani,

c)

a munka során, a területen található geodéziai jelek védelméről
gondoskodni,

d)

a közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek felbontása esetén az ott
található növényzet védelméről gondoskodni.

e)

a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan
elszállítani az engedélyezett hulladéklerakó telephelyre.

(3) A közműépítés során, ha a közút igénybevétele teljes útlezárással jár, terelő utat kell
igénybe venni. Ha a forgalom megkívánja, a terelőút megerősítéséről gondoskodni
kell. Az építés befejezése után a terelőút, illetve az építkezést kiszolgáló utak
helyreállítását a kivitelező a közútkezelő előírásai alapján köteles elvégezni.
(4) Olyan munkáknál, amelyeken egyidejűleg több kivitelező dolgozik, a közút kezelője
előírhatja a kivitelezés fővállalkozójának valamennyi tevékenységre vonatkozó,
összevont építési ütemterv készítését.
(5) A munka átadás-átvételét követő 3 éven belül bekövetkező károkért, balesetekért a
kivitelező a felelős, kivéve, ha bizonyítható, hogy a balesetet kiváltó ok nincs a
kivitelezéssel összefüggésben.
(6) A munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig, a károkért, balesetekért a
felelősség a kivitelezőt terheli.
(7) A munka befejezése után a kivitelező gondoskodni köteles az eredeti állapotnak
megfelelő forgalmi rend visszaállításáról.
(8) 5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített út, kerékpárút, gyalogút, járda,
parkoló, térburkolat, bontásához közútkezelői hozzájárulás csak rendkívül indokolt
esetben adható, helyreállítása minimálisan az eredetivel megegyező rétegrendben és
burkolattal lehetséges.
(9) Aszfalt felületű járda bontása esetén a kivitelező köteles a járdát teljes szélességében
újra aszfaltozni.
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8/C. §

(1) A közútnak a 8/A. §-ban meghatározottakon kívüli nem közlekedési célú
igénybevétele esetén a közterület-használatra irányadó mentességek érvényesek és
azért a közterület-használati díjjal azonos mértékű díjat kell fizetni.
(2) A díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon kell megfizetni.
Közterület-használati díj
9. §
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(1) 14Az engedélyes a közterület használatért, a közút nem közlekedési célú igénybevételéért a
jelen rendelet 1-4. mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni, amelyet a mindenkor
hatályos általános forgalmi adó terhel.
(2) Az engedélyes a közterület-használati a közterület tényleges használatára, illetőleg a
közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve ha
azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni.
(3) Nem kell közterületi díjat megfizetni:
a) a tüzelő, továbbá építőanyag szállítása során igénybe vett közterületért, a szállítást
követő nap 20 óráig abban az esetben, ha a telekre való beállás feltételei nincsenek meg,
b)** községi rendezvények céljára meghívott vállalkozók által igénybevett közterület
használata után.
c) épületek utcafronti homlokzatának – maximum 5 munkanapra – tatarozásra elfoglalt
közterületért,
d) diósdi őstermelők saját termésű árujának árusítására igénybe vett közterület után.
15
e) humanitárius célból igénybevett közterület után. A humanitárius cél elbírálása a
Közösségi Bizottság, illetve az Igazgatási Iroda feladata.
(4) 16A közterület-használati díj mértékét a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
9/A. § 17
(1) Az útbontással kapcsolatos igénybevételi út-díjtételeket az 2. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Mentes az út-igénybevételi díj alól a közútkezelő, az általa vagy a megrendelésére végzett
üzemeltetéshez, fenntartáshoz, építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel
esetén.”
Közterület-használat megszüntetése, az engedély megvonása
10. §
(1) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett
célra, mértékben használja vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig
nem tett eleget.
(2) Közterület-használati engedély közérdekből bármikor visszavonható.

14

15
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Beiktatta: 12/2011. (IV. 29.) ör. 1. §- a. Hatályos: 2011. április 29-től.
Módosította a 14/2002. (IX. 20.) ök. rendelet. Hatályos: 2002. október 1-től.
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(3) 18Ha az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát
az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapot –
minden kártérítési igény nélkül – helyreállítani.
Közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei
11. §
(1) 19Közterület engedély nélküli használata esetén a használó köteles a Polgármesteri Hivatal
felhívására a használatot megszüntetni, s a közterület eredeti állapotát saját költségén
helyreállítani.
(2) 20Azt, aki a közterületet engedély nélkül használja vagy azt az engedélyben foglaltaktól
eltérő módon használja – egyéb jogkövetkezményeken túl – az engedély nélkül vagy az
eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére
kell kötelezni.
(3) Ha a közterület engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés
feltételeinek megfelel – kérelmére – az eljáró hatóság a közterület-használatot
engedélyezheti.
(4) Az utólagos engedély megadásával a használó nem mentesül a (2) bekezdésben foglalt
jogkövetkezmények alól.
21

11/A. §

A Képviselő-testület a közterület-használattal összefüggő, filmforgatási célú, az a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban Mktv.) meghatározott
Képviselő-testületi hatásköröket a polgármesterre ruházza át.
11./B. §
(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint rendkívüli
természeti események esetében az Önkormányzat az esetleges károk elhárítását követő
14. napon köteles újra biztosítani és engedélyezni a közterület-használatot olyan
időtartamban, amilyenben a filmforgatás akadályoztatva volt.
(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő, filmforgatási célból használatba vett közterületek
használatára vonatkozó díjakat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
18

Módosította a 11/2018. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet 8. § -a. Hatályos 2018. április hó 28. napjától.
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(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatának
díjtételeire vonatkozó kedvezményeket jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.
11/C. §
(1) A közterület filmforgatás célú igénybevételére vonatkozóan hatósági szerződést kell
kötni.
(2) A hatósági szerződés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény ( a továbbiakban .Ákr) 92. §-ban, valamint a a közterületek és az állami
tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól
szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltakon túl
tartalmazza az alábbi a közterület használója általi kötelezettségek vállalását:
a) a közterület eredeti állapotának visszaállítását,
b) a filmforgatással érintettek tájékoztatását a forgatással kapcsolatos lényegi
információkról,
c) a filmforgatással összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését,
d) a szomszédos lakóingatlanok gyalogos, vagy gépkocsival történő megközelítésének
folyamatos biztosítását.
Vegyes és záró rendelkezések
12. §
(1) 22A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a közterület-használat
engedélyezésével kapcsolatos ügyekben eljárjon.
(2) 23A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez történő hozzájárulás a jegyző
feladata.
(3) E rendelet 1996. július 1-el lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat
16/1991. (XII. 19.) sz. rendelete hatályát veszti.
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
12/A.§24
Diósd, 1996. május 30.
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Spéth Géza s. k.
polgármester

Alt Jánosné s. k.
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2018. április hó 27. napján.



dr. Balogh Pál
jegyző

a közterület használatáról, védelméről és díjáról szóló 7/1996. (V. 30.) önkormányzati
rendelet
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1. melléklete

Közterület-foglalási díjak
I.

Ssz.
1.
2.
3.
4.

Díjtétel

Díjtarifa
központi hely
egyéb terület
2
árusító és egyéb pavilon felállítása közterületen
2.000,- Ft/m/nap
1000,- Ft/m2/nap
teher-, és különleges gépjárművek (busz,
munkagép) elhelyezése közterületen
üzemképtelen gépjárművek
építési munkával kapcsolatos állvány, törmelék,
építőanyag, föld stb. tárolása közterületen, kivéve,
ha az építtető tulajdonos a munkát maga végzi és
nem építési állványról dolgozik

konténer (5 m2)

5.000,-Ft/db/nap

2500,- Ft/db/nap

40.000,-Ft/db/hó
100 Ft/ m2nap

20.000,- Ft/db/hó
100 Ft/ m2/nap de

de minimum 1.000.-Ft

minimum 1.000.-Ft

500 Ft/nap
de minimum.1000.-Ft
300/Ft/nap
de minimum 1000.-Ft

mobil WC (2 m2)
25
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5.
6.
7.

idényjellegű árusítás közterületen
alkalmi és mozgóárusítás közterületen
(rendezvények)
javító-, és szolgáltató tevékenység közterületen

8.

vendéglátó-ipari előkert

9.

mutatványos tevékenység (cirkuszi sátor)

10.

ügyességi játékautomata elhelyezése
közterületen
büfékocsi játékautomata elhelyezése
közterületen
büfékocsi elhelyezése alkalmi jelleggel
távbeszélőfülke, távbeszélőkészülék,
levélszekrény, totó-lottóláda

11.
12.
13.

6.000,- Ft/ m2/hó
15.000,- Ft/m2/nap

2
3400,- Ft/m
/hó
2
750,- Ft/m/nap

400,- Ft/m2/nap

2
250,- Ft/m
/nap

3.000,- Ft/m2/hó

2
1500,- Ft/m
/hó

200,- Ft/m2/nap

2
150,- Ft/m
/nap

de minimum 1.000.-Ft

de minimum 1.000.-Ft

5.000,- Ft/db/nap

2500,- Ft/db/nap

50.000,- Ft/kocsi

45.000,- Ft/hó/kocsi

5.000,- Ft/nap/kocsi 4.500,- Ft/nap/kocsi
3.000,- Ft/m2/hó

II.
A városi rendezvény alkalmával a rendezvény területén alkalmazandó közterület-foglalási
díjak.
1. Kézműves árusok napi bérleti díja biztosított stand nélkül
nap
2. Vattacukor, popcorn, fagylalt:
nap
3. Kürtőskalács, hot dog, gyorsételek:
nap
4. Meleg ételt és italt is árusító helyek:
nap
5. Sört, szeszesitalt is árusító helyek:
nap
6. Csak bort árusító helyek
nap

4000

Ft/

7000Ft/
10000

Ft/

20000

Ft/

20000

Ft/

10000

Ft/

A városi rendezvények alkalmával a rendezvény területén mentesek a közterület foglalási díj
megfizetése alól az intézmények és a civil szervezetek.
A városi rendezvények alkalmával a rendezvény területén a diósdi székhellyel vagy
telephellyel rendelkező vállalkozások 20 %-os közterület-használati díj kedvezményben
részesülnek.

2.26számú melléklet
Igénybevételi díjtáblázat
Igénybevétel jellege
Az úttest felbontása
Közterület felbontása közüzemi rácsatlakozás
esetén
Közterület felbontása útcsatlakozás esetén
Úttest felbontása üzemzavar esetén, ha az
igénybevétel a 72 órát meghaladja
Úttest felbontása egyéb esetben
Úttest igénybevétele egyéb esetben

26

Díjtarifa
Gyűjtő, lakó és kiszolgáló út
5000 Ft felbontási alapdíj 48 óra eltelte után
2500 Ft/m2/nap
6.250 Ft/ bekötés
12.500 Ft/csatlakozás
1.250.-Ft/m2/nap
1.250.-Ft/m2/nap
1.250.-Ft/m2/nap

Beiktattatta: 24/2013. (XII. 4.) ör. 4. §-a. Hatályos: 2013. december 5-től.

a közterület használatáról, védelméről és díjáról szóló 7/1996. (V. 30.) önkormányzati
rendelet
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3. melléklete

Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú
használatának díjtételei

A város díszburkolatos,
vagy turisztikailag
kiemelt központi
területein
A város nem
díszburkolatos, vagy
turisztikailag kiemelt
központi területein

27

Forgatási
helyszín
500 Ft/
m2/nap

Technikai
kiszolgálás
200 Ft/ m2/nap

Stáb
parkolás
200 Ft/
m2/nap

kiürítési
terület
200 Ft/m2
/nap

forgalomtechnikai
biztonsági terület
15 Ft/m2/nap

200 Ft/
m2/nap

150 Ft/ m2/nap

100 Ft/
m2/nap

100
Ft/m2/nap

10 Ft/m2/nap

Beiktatta a 11/2018. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet 9. § -a. Hatályos 2018. április hó 28. napjától.

Ha valamely közterület a táblázat alapján két különböző díjkategóriába eső területet is magába foglal, a
közterület filmforgatási célú használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni.

a közterület használatáról, védelméről és díjáról szóló 7/1996. (V. 30.) önkormányzati
rendelet
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4. melléklete

Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú
használatának díjtételeire vonatkozó kedvezmények
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási
célú használatának díjtételeire vonatkozó kedvezményeket az alábbiak szerint határozza meg:
1.

28

Kedvezmény kizárólag a filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő -, valamint a
közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak
különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
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2.

A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.

