
K I V O N A T 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30-án 16 órakor 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
Tárgy: Domoszlai György Tura, Rákóczi út 15.szám alatti lakos .közterület-használat iránti 
kérelmének elbírálása.  
 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

56/2014. (IV. 30.) határozat: 
 
Tura Város Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Domoszlai György Tura, Rákóczi út 15. 
szám alatti lakos 2013. november 1-től – 2018. november 1-ig (5 évre) összesen: 50 m2 
közterületet használjon meglévő üzlethelyiségben élelmiszer üzlet működtetése céljára.  
   
Közterület használat helye: Tura, Bartók Béla tér 32.( Piactér,Hrsz.:2377/1) szám alatti 
meglévő üzlet  által elfoglalt közterület.   
 
A közterület csak az alább felsorolt módon és előírások betartásával használható:  

 
- Jelen közterület használati engedély nem mentesíti kérelmezőt, az egyéb engedélyek 
   megszerzésének kötelezettsége alól! 
- Az engedély csak az engedélyest, annak bejelentett alkalmazottját és segítő családtagját, 
   illetve gazdasági társaság esetén annak bejegyzett tagját jogosítja fel a közterület  
   használatára.  
- Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt a helyszínen tartani! 
- A közterület használója köteles az igénybe vett közterületet és környékét tisztán tartani, 
   gondozni.  

                                                                                                                                                                                
 

Kérelmező az igénybe vett terület után fizetendő  (50 m2 x 400.- Ft/m2/hó =) 20.000.- Ft/hó, 
azaz Húszezer Forint/hó közterület használati díjat  (mely összeg tárgyi adó mentes),   minden 
hónap 15-éig számla ellenében, köteles befizetni Tura Város Önkormányzat 12001008-
00379356-00100008 számú számlájára. A 2013. november 1-től 2014. május 1-ig terjedő 
időszakra az elmaradt 6x20.000.- Ft/hó= 120.000.- Ft  bérlet díjat kérelmező 2014. május 15-
ig egy összegben köteles megfizetni az előzőekben megjelölt számlaszámra. 
A határozat jogerőre emelkedése után, nem fizetés esetén a Képviselő-testület felkéri a 
Jegyzőt, hogy gondoskodjék a közterület használati díj behajtásáról.  
 
A közterület engedélytől eltérő módon, vagy más célra történő használata, a közterület 
használati díj fizetési kötelezettség elmulasztása az engedély visszavonásával jár!  
Jelen engedély érvényét veszíti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat 
megszűnik!  
 



E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 
30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni a Budapest Környéki 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A keresetlevelet az I. fokon eljáró hatóságnál kell 
benyújtani. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs. A végrehajtás felfüggesztését 
a bíróságtól kell kérni. 
 
 

I n d o k o l á s  
 

Domoszlai György Tura, Rákóczi út 15. szám alatti lakos 50 m2 közterület használatának 
engedélyezését kérte 2013. november  1-től – 2018. november 1-ig (5 évre) meglévő 
üzlethelyiségben élelmiszerüzlet üzlet működtetése céljából.  

 
A közterület használatát  Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló  12/2008. (VI.26.) sz. rendelet  4, 6, 7, 9, 10, 11 §. Alapján engedélyezte a 
Képviselő-testület, a közterület használati díjat a hivatkozott rendelet 2.sz. melléklet  szerint   
(Árusítófülke, pavilon, üzlethelyiség) 400.- Ft/m2/hó összegben állapította  meg.  
 
 
Felelős:  Jegyző, Polgármester 
Határidő:  azonnal  
 
 

Kmf. 
 
 
                       Szendrei Ferenc sk.                                            Dolányi Róbertné sk. 
                         Polgármester                                                              jegyző 
 


