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H A T Á R O Z A T  
 
 
 

 Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének Dr. Tomkó Béláné (Szentendre, Dumsta Jenő utca 2.)  2012.05.15.-
2012.10.31. közötti időszakra szóló közterület-használatának ügyében hozott, Szentendrén, 2012.05.11-én kelt 05-667-
12/2012. számú határozatát Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

helyben hagyja.  
Dr. Tomkó Béláné a 2012.06.27-én esedékes 662811,-Ft térítési díj 19829,852 Ft késedelmi kamattal növelt összegét, 
összesen: 682640,852 Ft-ot köteles megfizetni haladéktalanul, de legkésőbb jelen határozat kézhezvételét követő 3 
napon belül Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 12001008-00122568-00100003 sz. számlájára.  
 Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a pénzügyi teljesítés késedelmesen történik meg, a teljesítési határidő utolsó napját 
követő naptól a befizetés napjáig késedelmi pótlékot számítok fel, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.  
 
A befizetést igazoló eredeti postai csekkszelvényt, vagy az átutalás megtörténtét igazoló bank által kiadott eredeti bizonylatot, 
vagy az eredeti házipénztári befizetési bizonylatot az ügyintézőnél be kell mutatni. A befizetés igazolását követően közterület-
használati engedélyt adunk ki, amely igazolja a közterület-használat jogszerűségét. 
 
Felhívom Dr. Tomkó Béláné figyelmét, hogy közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-
használat esetén a Használó a Polgármester, vagy a közterület-felügyelet felhívására köteles a használatot megszüntetni és a 
közterület eredeti állapotát a saját költségére – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Az engedély nélküli 
közterület-használat esetén az észlelés napjára az a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 
13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. rendelet (továbbiakban R.) 1. sz. melléklete szerint irányadó napi díjtétel ötszörösének megfelelő 
összeget (havidíj esetén az irányadó havidíj 5/30-ad részét), de legalább 20.000 Ft-ot (amennyiben az adott közterület-
használat engedély-köteles, de ingyenes, 5.000 Ft-ot, amennyiben az adott közterület-használat tiltott, 30.000 Ft-ot) kell 
közterület-használati díjként megfizetni minden olyan nap után, amikor az ellenőrző hatóság engedély nélküli közterület-
használatot észlel. 
Ha a közterület-használat a fentiekben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat 
visszakövetelni nem lehet. 
Ha a Használó a közterületet a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérő mértékben, célra vagy módon, vagy 
érvényes közterület-használati engedély nélkül használja,   amennyiben a közterület-használati díj kiszámítására az 1. sz. mellékletben *-gal jelölt kedvezmény alkalmazandó, 

közterület-használati engedélyt ugyanott ugyanolyan célú használatra, a szabálytalan használat megállapítását követő év 
végéig, csak teljes áron, a kedvezmény alkalmazása nélkül kaphat. 
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 egyéb esetekben közterület-használati engedélyt ugyanott ugyanolyan célú használatra, a szabálytalan használat 
megállapítását követő év végéig csak az 1. sz. mellékletben meghatározott díj 150%-ának megfelelő összegű közterület-
használati díj ellenében kaphat.   amennyiben a szabálytalan használat megállapítását megelőző két éven belül jogerős határozatban megállapításra 
került, hogy a kérelmező a közterület-használati engedélyében foglaltaktól eltérő mértékben, célra vagy módon, vagy 
érvényes közterület-használati engedély nélkül használt közterületet, akkor – függetlenül a korábbi engedélytől eltérő 
vagy engedély nélküli közterület-használat helyétől és céljától – a fizetendő közterület-használati díj a jelen bekezdés 
a)-b) pontjai szerint számított díj ötszöröse. 

 
 
A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Ügyfél 
jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A keresetlevelet a Pest Megyei Bíróságnak (1443 Budapest, Thököly út 94. 
Pf. 177.) címezve Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában határozatom közlésétől számított 30 napon 
belül lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.  A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya. A keresetben a bíróságtól tárgyalás tartását kérheti.  
 
 
 
 

I N D O K O L Á S  
 
 
 Dr. Tomkó Béláné (Szentendre, Dumsta Jenő utca 2.) hosszú évek óta üzemelteti a fő téri Régimódi Vendéglőt, és az elé 

rendszeresen kér közterület-használati engedélyt kerthelyiségre. Utolsó közterület-használati engedélye 2012.03.15-
2012.05.14. közötti időszakra szólt, melyre a térítési díjat megfizette.  
2012.04.13-áig a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. 
rendeletben (továbbiakban: R.) foglalt a szerint a belvárosi rekonstrukciós munkálatok és a várható gátépítésre való 
tekintettel a vendéglátó kereskedők a belváros érintett részein olyan kedvezményt kaptak, hogy abban az esetben is jogosultak 
a R. 1. sz. mellékletében meghatározott, legalább 11 hónapra kiadott közterület-használati engedély esetére szóló 
kedvezményre (0,54 szorzó), ha ennél rövidebb időre, de legalább 1 hónapra kérnek közterület-használatot, és a R. 10. § (4) 
bekezdés d) pontja szerinti (sürgősségi) szorzó megfizetése alól is mentesülnek.  
Arra való tekintettel, hogy a Fő tér és csatlakozó utcáinak felújítása lezárult, a rekonstrukciós munkálatok miatt adott fenti 
kedvezményt Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendeletével 
megszüntette. A rendelet-módosítás 2012. április 14. napján lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.  
A módosító rendelet előkészítéseként alpolgármester úr levélben értesítette a vállalkozókat a tervezett változásokról, és felhívta 
a figyelmet, hogy „amennyiben még a jelenlegi rendelet szabályai szerint kívánnak közterület-használati engedélyt kérni, 
akkor azt április 12-ig tegyék meg, mivel azt követően a kihirdetéssel rövidesen már hatályba léphet a módosítás.”  
Dr. Tomkó Béláné 2012.04.11-én benyújtotta a hivatalhoz 2012.05.15-2012.10.31. közötti időszakra szóló kérelmét. 
A Közigazgatási és Népjóléti Iroda ügyintézésre 2012.04.16-án kapta meg az iratot.  
A R. 2. §. (1) bek. alapján: „Nem adható ki közterület-használati engedély annak, akinek Szentendre Város Önkormányzatával 
szemben lejárt határidejű tartozása van (közterület-használati díj, helyi adó, gépjármű adó, bérleti díj, bírság stb.)”. Mivel az 
Adóiroda nyilvántartása szerint Dr. Tomkó Bélánénak lejárt határidejű adótartozása volt, 2012.04.16-án kelt, 2012.04.18-
án átvett 05-667-8/2012. számú végzésünkben azonnal felhívtuk őt ennek rendezésére.  
Dr. Tomkó Béláné az adótartozását 2012.05.03-án rendezte, a 05-667-12/2012. sz. közterület-használati határozatot 
csak ezután lehetett részére kiállítani, így a 2012.04.14. előtt hatályos kedvezmények alkalmazására nem volt mód.  
A hatályos szabályozás szerint a díj szorzója -többek között- kerthelyiségek esetén:   
 a legalább 3 hónapra kiadott egybefüggő közterület-használati engedély esetében: 85 %, 
 a legalább 6 hónapra kiadott egybefüggő közterület-használati engedély esetében: 65%.  
Mivel a 2012.05.15-2012.10.31. közötti időszak  5,55 hónap hosszúságú, csak a 85 %-os szorzóval lehetett számolni.  
 
Dr. Tomkó Béláné a 05-667-12/2012. sz. határozat ellen fellebbezett, és nehezményezte, hogy a rendelet-módosítás 
előkészítés nélkül keletkezett, az általa kapott határozat ellentétes a tervezett változásokról szóló levéllel, miért csak 85 %-os 
szorzóval kapott kedvezményt, és kéri a korábban hatályos kedvezmények alkalmazását.   
 
A 05-667-12/2012. sz. határozatban 2012.05.15-2012.10.31. közötti időszakra megállapított közterület-használat térítési 
díját nem fizette meg, jelenleg a területet engedély nélkül használja.  
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 132. 
§ (1)-(4) bekezdései szerint a kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, mivel pénzfizetési kötelezettségének határidőben 
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nem tett eleget, a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része.  A késedelmi pótlékot pénzfizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő utolsó napját követő 
naptól a visszatérítés napjáig terjedő időszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell felszámítani.   
Az első fokú határozat 2012.06.20-án jogerőre emelkedett, a fizetési határidő: 2012.06.27-e.   
A térítési díj 662811,-Ft, ennek késedelmi kamata 2012.08.13-áig: 19829,852 Ft.  Fentiek alapján kötelezem Dr. Tomkó 
Bélánét ezen összegek megfizetésére.  
 
Az engedély nélküli közterület-használat R. 12. § (3) bekezdésében és 13. §-ában foglalt következményeire Dr. Tomkó Béláné 
figyelmét ismételten felhívtam.   
 
A Ket. 107. § (1) bekezdése szerint önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel szembeni 
fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A Ket. 105. § (1) bekezdése alapján a másodfokon eljáró szerv a döntést helybenhagyja, feltéve, hogy nem szükséges a 
határozat megváltoztatása vagy megsemmisítése. 
A rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az átruházott hatáskörben eljáró polgármester a döntést 
a hatályos R. rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen hozta meg, és a fellebbező által felhozott indokok a határozat 
megsemmisítésének vagy módosításának alapjául nem szolgálhatnak, ezért a Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak 
szerint döntött. 
A Ket. 73/A. § (3) bek. alapján a másodfokú döntés a közléssel jogerőssé válik.  
Az ügyre vonatkozó illetékességem és hatásköröm jogszabályi alapját Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló, többször módosított 13/2005. (IV. 15.) Önk. sz. Rendelet 1.§-a és a 
Ket. 107. § (1) bekezdése biztosítja.  
 
   
 
Szentendre, 2012. szeptember  
 
 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
 
 

Értesül:  
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2. Adóiroda, Helyben 
3. Közterület-felügyelet, Helyben  
4. Irattár 

 


