Nagylengye]i önkoi.mányzat Képviselőtestületének
10/2009.Q[II.03.) számú rendelete

a közterületek használatáról

A helyi önkományzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített kömyezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében foglaltakra, Nagylengyel Önkományzat
képviselőtestülete a következő rendeletet alkotj a:

Általános rendelkezések
1.§

A rendelet célja, hogy
a. meghatározza a közterületek használatának rendj ére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a
helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési,
közlekedésbiztonsági szab ályokra,
b. megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját,
c. szabályozza az engedély nélkül tárolt üzemképtelen j áművekkel kapcsolatos elj árást.
2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagylengyel közigazgatási területén belül az önkományzat
tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként ®1: közút,
járda, tér) nyilvántartott belterületi Íöldrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek
közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre vonatkozik, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén
tartózkodnak és tevékenykednek.
3.§

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelelően - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki ingyenesen használhatj a.

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele
4.§

(1)A közterületek
szükséges.

rendeltetéstől

eltérő

használatához

közterület-használati

engedély

(2)Közterület-használati engedélyt kell beszerezni :
a./ a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető,
hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
b./ mobil elárusító-ffilke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,

c./ a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezésére,
d./ önálló hírdető-berendezések, figyelmeztető-és táj ékoztató táblák elhelyezése
e./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, tömelék elhelyezése
f./ alkalmi és mozgóárusításra,
g./ kiállítás, alkalmi vásár céljára,
h./ vendéglátóipari előkert, kitelepülés célj ára,
i./ üzemképtelen j ármű ideiglenes tárolására,

j./ teher és áruszállításra szolgáló gépjámű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi
tárolására vonatkozóan.
4,A §1

(1) A mozgóképekről szóló 2004. évi 11. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (továbbiákban: filmforgatás célú
közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e paragrafiisban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Filmforgatás célú közterület-használattal összefiiggő, az Mktv.-ben meghatározoft
képviselő-testületihatásköröketátruházotthatáskörbenapolgámestergyakorolja.

(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon
előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban Nagylengyel
Község Önkományzata külön feltételként, a kérelmezett közterület-használat folytán
érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz.
(4) Ha az Mktv. Szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozón érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat
j óváhagyását meg kell tagadni.

(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely
indokolt esetben legfelj ebb két alkalommal meghosszabbítható.
(6)Aközterület-használatnaponta7,00-21,00óraközöttiidőtartamravonatkozhat,különösen
indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.

(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
ákadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása
után, temészeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően
legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.
(8) A közterület-használati díjat az Mktv. 3. mellékletében foglalt mindenkori díjtételek
alapj án kell meghatározni.

(9) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más
használóinak szükségtelen zavarásától."
5.§

Nem kell közterület használati engedély:
a./ a közút Űárda) építésével, javításával, femtartásával kapcsolatban, a közút Űárda)
területének elfoglalásához,
b./ Az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
[ Megállapította a 6/2013.(IX.20.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. 09.21-től.

c./ a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, további közművek
hibaelhárítása érdekében végzett munkához.
6.§

(1) A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet a jegyzőhöz az
1. számú melléklet szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a polgámester
hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkományzati hatósági ügyekre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az engedély
- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
• a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
- visszavonásig adható meg.

(3)

Élelmiszer utcai árusítására
meghatározott időre lehet kiadni.

közterület-használati

engedélyt

csak

idényjelleggel,

(4) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, amely
kérelemre többször meghosszabbítható.

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

(6) A hozzáj árulást tartalmazó határozatban rendelkezni kell a bérleti szerződés időtartamáról,
a bérleti díjról valamint a bérleti szerződéssel kapcsolatban felmerülő további kikötésekről.
(7) A kérelmet írásban lehet benyújtani, a természetes személy ügyfél a kérelmet távbeszélő
útján is előterjesztheti.
(8) Ha az eljárás során a hatóság és az ügyfél távbeszélőn veszi fel a kapcsolatot, arról
hivatalos feljegyzést kell készíteni. A hivatalos feljegyzést kell készíteni az 5.§.(1)
bekezdésében foglalt adattartalommal. Ez esetben távbeszélő útján történet a hiánypótlás
és a hiánypótlási felhívás, az idézés, és a bizonyítékok ismertetésének hatámapjáról szóló
értesítés.

(9) Az ügyfélnek ill. az eljárás egyéb résztvevőjének kérelmére a hatóság az eljárási
cselekményről, döntésről papír alapú értesítést küld.
(10) Nem lehet az ügyféltől szákhatósági állásfoglalás csatolását kémi, ill. nem kérhető olyan
adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának
tartalmaznia kell.
7.§

Nem adható közterület-használati engedély
a. közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területre, csak a műemléki, illetve egyéb
szakhatóság előzetes hozzáj árulásával,
b. tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények kivételével
szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására,
c. teher- és áruszállításra szolgáló gépjámű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép,
pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való
tárolására, kivéve a táblával kij elölt közterületeket,
d. lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

8.?

(1) Amemyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely
hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati
engedély csák az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.
(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és kömyezetét tisztán tartani, gondozni. Az
engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a jegyző köteles
ellenőrizni, hogy a közterület használój a a j ogszabály által előírtakat betartj a-e.

A közterület-haszná]ati díj mértéke, fizetésének módja
9.§

(1) Az engedélyes, a bérlő a közterület használatáért díjat (bérleti díjat) köteles fizetni. A díj
mértékét a 2. melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat (bérleti díjat) és megfizetésének
határidej ét, módj át a határozatban, illetve a szerződésben kell meghatározni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a
közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény
alapterületét és használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az kell figyelembe
vemi. Cég-, cím és hírdetőtábla, hirdető berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak
felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2
egésznek számít.

(4) A díj befizetésének tényét a körjegyzőnél a befizetésre megszabott határidő lejártát követő
15 napon belül igazolni kell.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
10.§

A polgámester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége
alól - kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat:
-ha azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja,
-j ótékony és közcélú rendezvényhez,
- választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén.

A közterület-használati engedély visszavonása
11.§

Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy
módon használja, vagy a díjfizetés tényét az esedékesség időpontját követő 15 napon belül
nem tudj a bizonyítani.
Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

Az üzemképte]en járművek közterületen történő tárolása

12.§

(1)Arendeletalkalmazásaszempontjábólüzemképtelenjármű:
a. a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jámű, amely egyébként
közúti forgalomban csák ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
b.megsérültéselhagyottjámű,
c. műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs,
vagy sérült

(2) Közterületen üzeniképtelen j ámű közterületlhasználati engedély nélkül nem tárolható, az
üzembentartó vagy tulajdonos (továbbiákban: üzembentartó )az üzemképtelermé vált
jáművetsajátköltségénkötelesaközterületről30naponbelüleltávolítani
(3)Üzemképtelenjáműközterület-használatiengedélyétazüzembentartónakkellmegkérni.

Ellenőrzés, a hozzájárulás nélküli használat
következményei
13.§

( 1 ) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgámester gondoskodik.
(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélkül vagy attól eltérő használata esetén a
használót a polgámester határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a
közterület -saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő - eredeti állapotának
helyreállítására.
14.§2

Hatályba léptető rendelkezés
15.§

A rendelet kihírdetése napj án lép hatályba.
Nagylengyel,2009.november 3 0.

Dr. Szemes Róbert
Köljegyző

Bedő Lászlóné

polgámester

Kihírdetve:
2009.december 3.

Dr. Szemes Róbert
körje8yző
2 A 8/2012.(IV.27.) önkományzaqti rendelet . 0-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2012. 05.31-től.

