
JEGYZŐKÖNYVI  K I V O N A T 

 

 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 29-én (kedd) 920 

órakor megtartott soron kívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből.  

 

Tárgy: Közterület-használati engedély 

 

Jelen lévő képviselők száma: 6 fő 

 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

152/2022. (XI.29.) határozat: 

 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete XXXXX(lakcíme:XXXXXX) 2022. 

november 1-től határozatlan ideig összesen: 1-1 m2 közterület használatát engedélyezi 

meglévő, Közüzemi műtárgyak földterület használatára.   

    

Közterület használat helye: XXXXXXXXXszám előtti közterületen 

 

A közterület csak az alább felsorolt módon és előírások betartásával használható:  

 

1. Jelen közterület használati engedély nem mentesíti kérelmezőt, az egyéb engedélyek 

megszerzésének kötelezettsége alól!  

2. A közterület használó köteles a közterület használat befejeztével a területet eredeti 

állapotába – saját költségén, minden kártalanítási igény nélkül - tisztán visszaadni! 

3. Az engedély csak az engedélyest, annak bejelentett alkalmazottját és segítő 

családtagját, illetve gazdasági társaság esetén annak bejegyzett tagját jogosítja fel a 

közterület használatára.  

4. Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt a helyszínen tartani! 

5. A közterület használója köteles az igénybe vett közterületet és környékét tisztán 

tartani, gondozni.  

6. A határozott időre szóló közterület-használat leghosszabb időtartama 5 év lehet.  

7. A közterület-használati engedély – a jogszerű használat időtartama alatt- kérelemre 

meghosszabbítható. 

 

Kérelmező az igénybe vett terület után fizetendő (2*1 m2 x 610.- Ft/m2/hó =) 1 220- Ft/hó, 

14.640- Ft/év közterület használati díjat (mely összeg tárgyi adó mentes), a Turai 

Polgármesteri Hivatal által kibocsátott számla alapján köteles befizetni Tura Város 

Önkormányzata 12001008-00379356-00100008 számú Költségvetési Elszámolási 

számlájára. 

A határozat véglegessé válása után megkeresi Turai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját, 

hogy gondoskodjék a közterület használati díj beszedéséről.  

 

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!  

A közterület használat díja az Önkormányzatnak a közterületek használatáról szóló 12/2008. 



(VI.26.) rendelet módosításával vagy a közterület használatra, annak díjára vonatkozó új 

rendelet elfogadásával változhat!  

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Környéki 

Törvényszékhez címzett, de Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületénél benyújtott, 

5.000.- értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.  

 

I n d o k o l á s 

 

XXXXX (lakcíme:XXXXXXX) kérelmezte a XXXXXXXX szám előtti közterületen, 

Közüzemi műtárgyak (szennyvízakna 1m², Vízóraakna 1m²) fennmaradása céljából 

közterületen 1-1 m2 igénybevételét. 

 

Az Önkormányzatnak a közterületek használatáról szóló 12/2008. (VI.26.) rendelet 6. § (2) 

bekezdése szerint a határozott időre szóló közterület-használat leghosszabb időtartama 5 év 

lehet.  

 

A közterület használatát Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek 

használatáról szóló 12/2008. (VI.26.) önkormányzati rendelet 4, 6, 7, 9, 10, 11 §.-ai alapján 

engedélyezi, a közterület használati díjat a hivatkozott rendelet 2.sz. melléklet 2. pontja szerint   

(Árusítófülke, pavilon, üzlethelyiség) 610.- Ft/m2/hó, illetve 14.640- Ft/év összegben állapította 

meg.  

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

   

  Szendrei Ferenc     Dolányi Róbertné 

    polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


