
 

30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelet 

Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról  

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében,  a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ötv. 8.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat tulajdonának használatáért 
helyi díjakat állapít meg a következők szerint:1 
 

Általános fogalmak 

 

1. §  
 

(1) Helyi díjnak minősül: 

a) az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáért fizetendő díj 

b) a piacon , a vásárokon az árusításhoz, a szállító járművek piac, vásár ideje alatti parkolásért 
megállapított  piaci - vásári helypénz. 

(2) A helyi díjak megállapításának és fizetésének feltételeit külön önkormányzati rendeletek 
szabályozzák. 

(3)2 E rendeletben meghatározott díjak az Áfa-t tartalmazzák. 

 
31/A.§ 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkező kereskedő, vagy alkalmazottja, illetve 

megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az 
üzletében forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak. 

2. Mozgóbolt: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott jármű, illetve eszköz. 

Közterület használat díja 

 
42.§ 

 
(1)5 Mezőberény Városban a külön rendeletben foglaltak alapján engedélyezett közterület-használat 

díjai: 

                                                 
1 Módosította a 35/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a, a módosítás 2012.01.01. nappal lép hatályba. 
2 Beiktatta a 28/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2019. január 1. nappal. 
3 Beiktatta a 30/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2015. január 1. nappal. 
4 Módosította a 35/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a, a módosítás 2012.01.01. nappal lép hatályba. 
5 Módosította a 28/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2019. január 1. nappal. 



 

a) Közterületbe 10 cm-en túl benyúló homlokzati 
kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet /amennyiben 
reklám feliratot tartalmaz/ hirdető berendezés, cég- és 
címtábla, önálló hirdető berendezés, hirdetési felületre, 
tájékoztató táblák, kerékpártároló  

650 
(minden 

megkezdett 
m2 után) 

Ft/m2/hó 

b) Egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges 
gépjármű várakozó helyek éves igénybevétele /parkolók/ 

9.000 Ft/db/év 

c) Reklám-, cégzászló talapzatként, ill. oszloponként évente 6.000 Ft/db/év 
d) A 10 napon túli építési munkával kapcsolatos állvány, 

építőanyag, törmelék és ideiglenes jellegű építmények 
elhelyezése (min.1000 Ft) 

370  
(de 

legalább 
1.500 Ft) 

Ft/m2/hó 

e) Alkalmi és mozgó árusításra, javítószolgáltató tevékenységre 
(időszakos jelleggel) 

430 Ft/m2/nap 

f) Film- és televízió felvételekre (amennyiben nem a város 
bemutatását szolgálja) 

22.000 Ft/nap 

g) Vendéglátó ipari előkert (kerthelyiség) 490 Ft/m2/hó 
h) Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek 

elhelyezése árurakodásra, idényjellegű raktározásra szolgáló 
terület 

1.090 Ft/m2/nap 

i) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, minimum 10 m² 430 Ft/m2/nap 
j) Kézből történő árusítás esetén mindig 1m² terület 

elfoglalásával kell számolni 
700 Ft/m2/nap 

k) Mutatványos tevékenység, cirkusz /1000 m²/ 14.500 Ft/nap 
l) Teher és különleges járművek, valamint ezek vontatmányai 

elhelyezése járműszerelvényenként 
1.220 Ft/m2/hó 

m) Állandó jellegű közterület használat építési/létesítési 
engedéllyel épített állandó jellegű építmény 

430 Ft/m2/hó 

n) Szöveges, mozgó hangos hirdetés  5.900 Ft/nap 
o) Mozgóbolti árusítás 3.400 Ft/nap 
p) Közterület felbontása zöldterület esetén 370 Ft/m2 
q) Közterületen út, járda felbontása 700 Ft/m2 
 
(2) Kézből történő árusítás esetén mindig 1 m2 terület elfoglalásával kell számolni.  
 
(3) Az engedély nélküli igénybevétel pótdíja a fizetendő alapdíj háromszorosa. 
 
(4) 6Óvadéki tételek:                                                                                                                         
 
a) árusító és egyéb fülke elhelyezése 120 Ft/m2/hó 

b) építési munkával kapcsolatos állvány építőanyag és törmelék elhelyezése 120 Ft/m2/hó 

c) 
alkalmi és mozgó árusításra, javítószolgáltató tevékenységre (eseti 
jelleggel) 

350 Ft/m2/nap 

d) vendéglátó ipari előkert (kerthelyiség) 120 Ft/m2/hó 

e) az a) - d) pontokba nem sorolható esetekben 
megállapodás 
szerint 

 

                                                 
6 Módosította a 28/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2019. január 1. nappal. 



 

(5)7 
 

Piaci - vásári helypénzek 

83.§ 
 
A piac -, vásártartásra kijelölt területeken az árusok, illetve a vásározók a következő díjakat fizetik 
 

9(1) Bérleti díjak: 
a) Elárusító asztal (Ft) havonta 610 
                                  évente 6 060 
b) Csarnokon kívüli terület (m2) havonta 610 
                                 évente 6 060 
A bérleti díjak a helypénzt tartalmazzák. 
Kereskedők és viszonteladók az a)-b) pontokban feltüntetett díjak 200%-át kötelesek fizetni. 
 

10(2) Helypénz díjak 
a) Elárusító asztalon történő árusítás esetén 

                                    Ft/asztal/nap 
145 

b) Szabad területen, földön történő árusítás 
esetén piaconként Ft/m2/nap 

145 

c) Kereskedők és viszonteladók által sátrakkal, saját 
hozott állvánnyal, asztallal, és járművel 
(szerelvényével) foglalt hely Ft/m2/nap 

430 

d) Járműről történő árusítás 3,5 t vagy nagyobb 
teherbírású gépkocsiról Ft/nap 

2.300 

Ft/hónap 13.500 
3,5 t –nál kisebb teherbírású tehergk., személygk, 
személygk utánfutó, lovaskocsi              Ft/nap 

1.200 

 Ft/hónap 7.000 
e) Kereskedők és viszonteladók az a-b) pontban meghatározott díj 200 %-át 

kötelesek fizetni. 
f) Mentes a díjfizetés alól a nyári iskolai szünidő alatt iskolás gyermekek által saját 

ruházat, játékok, használt könyvek nem kereskedelmi mennyiségben történő 
árusítása.” 

 
11(3) Parkolási díj 
a) Személygépkocsi                         Ft/nap - 
b) Motorkerékpár                             Ft/nap - 
c) Kerékpár                                      Ft/nap - 
d) Tehergépjármű 3,5 t vagy ennél nagyobb 

teherbírású tehergépkocsi            Ft/nap 
700 

                                                 
7 Hatályon kívül helyezte a 28/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5.§-a, 2019. január 1. nappal. 
8 Módosította a 11/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet 1.§-a, 2009.július 1. napján lép hatályba. 
9 Módosította a 30/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2015.0101. nappal. 
10 Módosította a 28/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2019. január 1. nappal. 
11 Módosította a 28/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2019. január 1. nappal. 



 

e) Tehergépjármű 3,5 tonnánál kisebb 
teherbírású tehergépkocsi            Ft/nap 

450 

f) Utánfutó                                       Ft/nap 200 
 
 
12(4) Hirdetési díjak hirdetési helyenként, hirdető táblánként 
 
a) 2 hétre                                                        

Ft  
600 

b) 4 hétre                                                            
Ft 

1100 

c) Hangos hirdetés 20 szóig               
Ft/bemondás 

200 

d)  Hangos hirdetés 20 szó felett   
Ft/szó/bemondás                                

10 

 
13(5) A piaci-, vásári helypénzek, szolgáltatási díjak az ÁFA-t is tartalmazzák. A díj megfizetése 

alól mentesség, vagy kedvezmény a (2) bekezdés f) pontjában, valamint a (6) bekezdésben 
meghatározott eseteket kivéve nem adható. 

14(6) Mentesül a piaci-, vásári helypénzek fizetése alól az a kistermelő, aki a szombati napokon 
megrendezésre kerülő helyi termelői piacon árusít. 

4.§ 
 
(1)15 A Piaci helypénzt a Mezőberény Város Önkormányzata által létesített és fenntartott, a 

Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett piacon 
kell fizetni, melynek  helye a Mezőberény Szent István utcai Vásárcsarnok  és a hozzá 
tartozó e célra kialakított fedetlen telekingatlan – piactér. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hely kivételével, valamennyi közterületen történő egyéb 
árusítás közterület foglalási engedélyhez kötött 

(3)16 

 

5.§ 
 

(1) Jelen  rendelet 2008. január 1.  napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 41/2006.(XI.21.) MÖK sz. rendelete. 
 
Mezőberény, 2007. október 29. 
 

 
 

Cservenák Pál Miklós  s.k.              Dr. Hantos Katalin s.k. 
polgármester                                       jegyző 

                                                 
12 Módosította a 28/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése, hatályba lép 2019. január 1. nappal. 
13 Módosította a 23/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2012.05.31-én. 
14 Beiktatta a 23/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2012.05.31-én. 
15 Módosította a 21/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályba lép 2017.07.01. nappal. 
16 Hatályon kívül helyezte az 55/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, 2012.december 28. nappal.  



 

 
 
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Mezőberény, 2007. október 30. 
                                                        
                                                                           Dr. Hantos Katalin  
                                                                                     jegyző 
 
 


