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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete 
a közterület-használatáról és rendjéről szóló 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1.§ 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a közterület használatáról és 
rendjéről szóló 9/2015. (VI.25.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: ÖR.) 3. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

2.§ 

Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet 
lép. 

           3.§ 

Az ÖR. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet 
lép. 

           4.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

Velem, 2015. november 30. 

Szél Józsefné sk. Dr. Zalán Gábor sk. 
polgármester      jegyző  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1. melléklet a 19/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelethez  
„3. melléklet a 9/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez 

A közterület rendeltetéstől eltérő célra való használatának jogcíme, 
a használatért fizetendő díjak mértéke 

A díjtételek megállapításánál a megkezdett négyzetmétert és a megkezdett napot, valamint hónapot 
kell figyelembe venni.  

A B C

Sorszám A közterület-használat jogcíme Díjtételek

1. A közterületbe 10 cm-nél nagyobb mértékben 
benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető, 
ernyőszerkezet;

250 Ft/m2/hó

2. Cégér, cégtábla elhelyezése (a közterületbe 10 cm-
nél nagyobb benyúlás esetén);

250 Ft/ m2/hó

3.  Állandó jellegű árusító- vagy szolgáltató-fülke, 
építmény (pavilon);

250 Ft/m2/hó

4. Hirdetőtábla (hirdetési felület után):

4.1. földhöz rögzített; 250 Ft/m2/hó

4.2. mozgatható; 250 Ft/m2/hó

4.3. köz te rü l e tbe 10 cm-né l j obban benyú ló 
(kandelláberon is);

250 Ft/m2/hó

4.4. alkalmi rendezvény reklámozása; 250 Ft/m2/hó

4.5. molinó; 500 Ft/m2/hó

5. Építési anyag, törmelék, egyéb anyag; 100 Ft/m2/nap

6. Állványozás 100 Ft/m2/nap

7. Idényjellegű árusítás (kivéve a saját lakás előtti 
becsületkassza);

500 Ft/m2/hó

8. Alkalmi árusítás; 500 Ft/m2/nap

9. Vendéglátóipari előkert; 400 Ft/m2/hó

10. Üzlet előtti árubemutató vagy vásár; 500 Ft/m2/hó

11. Rendezvény; 500 Ft/m2/nap ”
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2. melléklet a 19/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelethez  

„4. melléklet a 9/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez 

A közterület rendeltetéstől eltérő célra való használatának jogcíme, 
a használatért fizetendő díjak mértéke Velemi  Gesztenyenapok  esetén 

A díjtételek megállapításánál a megkezdett négyzetmétert és a megkezdett napot, valamint hónapot 
kell figyelembe venni. A Velemi Gesztenyenapok rendezvény alatt 2 m2 alatti hely nem igényelhető. 

  

A B C

Sorszám A közterület-használat jogcíme Díjtételek

1. Vendéglátás és egyéb élelmiszer, hideg-meleg ételek, 
alkoholmentes és szeszes italok árusítása;

5000 Ft/m2/nap

2. Az 1. pont alá nem tartozó egyéb termékek árusítása; 2500 Ft/m2/nap ”
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3. melléklet a 19/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelethez  
  

„5. melléklet a 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelethez: 

KÉRELEM 
a helyi közút/közterület nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges 

hozzájárulás iránt 

1. Az igénybevétel 
 a) helye:   ...........................................................................................................................................
 b) célja:   ............................................................................................................................................

2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel történik 
(a hozzájárulás jogosultja):   ........................................................................................................................

   

3. Az elfoglalni kívánt útterület 
 a) hosszúsága:   .................................................................................................................................
 b) szélessége:   ...................................................................................................................................
 c) nagysága:   .....................................................................................................................................

4. Az igénybevétel 
 a) kezdetének tervezett időpontja:   ...................................................................................................
 b) befejezésének tervezett időpontja:   ..............................................................................................

5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy: 
 a) neve:   ............................................................................................................................................
 b) címe:   ...........................................................................................................................................
 c) telefonszáma:   ..............................................................................................................................

6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény 
(létesítmény) 

 a) tulajdonosának 
     neve:   ............................................................................................................................................
     címe:   ............................................................................................................................................

 b) üzemeltetőjének 
     neve:   ............................................................................................................................................
     címe:   ............................................................................................................................................
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Dátum: .......................................... 

        ...................................................... 
             (cégszerű) aláírás 

Melléklet: 
– az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 példányban, 
– a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 3 példányban, 
– az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve 3 

példányban.” 


