Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018.(XI.28.), 20/2017. (XI.30.), 20/2016. (XI.23.), 17/2016. (X.7.),
14/2015. (XI.25.), 1/2015. (I.21.), 17/2014. (XI.26.), 18/2013. (XI.27.)
rendeletével módosított 15/2013. (VIII.31.) rendelete a közterület
használat szabályairól egységes szerkezetbe foglalva
Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és e) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazása alapján, a helyi
sajátosságokra tekintettel, a közterületek használatára és a közterület használat
engedélyezésére a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek településképi,
községrendezési, műemlékvédelmi, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterület
használatot, a zöldfelületek használatát, a hirdető berendezések elhelyezését, az
engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.
2. § (1) A rendelet hatálya Zsombó nagyközség közigazgatási területén belül, az
ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. út, járda, tér, park) nyilvántartott,
belterületen valamint a rendezési tervben beépítésre szánt területen található
földrészletekre, építményekre továbbá az önkormányzati tulajdonú burkolt külterületi
utak ingatlan-nyilvántartás szerinti területére és azok használóira terjed ki.
(2) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati
hatósági hatásköröket Zsombó nagyközség polgármestere (a továbbiakban:
engedélyező) gyakorolja.

A közterület használat engedélyezése
3. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban:
közterület használat) engedély szükséges.
(2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám),
továbbá cég-és címtábla elhelyezéséhez,
b) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák
elhelyezésére,
c) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv,
hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,
d) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
elhelyezésére,

f) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,
g) kiállítás, alkalmi vásár, illetve mutatványos, szórakoztató tevékenység
céljára,
h) zöldfelület bármilyen célú igénybevételére,
i) vendéglátó ipari előkert, kitelepülés céljára, valamint üzleti szállítás,
rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére,
j) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
k) közterület filmforgatási célú használata
l) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű, mezőgazdasági
vontató, munkagép, pótkocsi tárolására, rendszeres parkolására,
tehergépjármű és nyerges vontató eseti illetve rendszeres tárolására,
parkolására.
(3) Nem kell közterület használati engedély:
a) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló
berendezések elhelyezéséhez,
b) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek
hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve létesítéséhez, feltéve
hogy a közlekedést nem akadályozza,
c) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút,
járda területének elfoglalásához,
d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), cég-és
címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be,
e) a 24 órát meg nem haladó közterület használat esetén, valamint a
rendezvényekhez kötődő mutatványos tevékenység
végzéséhez
amennyiben a közterület használója az engedélyezés feltételeinek
megfelel, és a díjat előzetesen vagy a közterület használattal egyidejűleg
az Önkormányzatnak megfizette.
(4) Nem lehet végezni és nem adható közterület használati engedély:
a) zajos, bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
szexuális termékek bemutatására és értékesítésére, továbbá szeszesital
(kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve a vendéglátó ipari egységek
ideiglenesen kialakított kerthelyiségeit,
b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok
elhelyezésére,
c) hirdetés, plakát, reklámcédula e célra ki nem jelölt építményen, műtárgyon,
köztéri berendezésen, élő fán és úttartozékon történő elhelyezésére, kivéve
a választási plakátok elhelyezését, amelyek a növényeken, fákon,
műemléki védelem alatt álló és az önkormányzat tulajdonában lévő
középületeken kívül a választási eljárásról szóló törvény szerint engedély
nélkül elhelyezhető,
d) a lakosság nyugalmát vagy közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
A közút kezelőjének közreműködése
4. § (1) A közúti forgalmat esetlegesen befolyásoló, valamint a nem
önkormányzati tulajdonban lévő közút területét érintő közterület használat
engedélyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.
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Az engedély iránti kérelem
5. § (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet
használni kívánja.
(2) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy
más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell
kérnie.
(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével
kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az
engedélyt a kivitelezőnek vagy az építéssel érintett ingatlan tulajdonosának kell
kérnie.
(4) A közterület-használati engedély kiadásához a közterület használónak
közterület-használati engedély iránti kérelmet kell benyújtania (1. sz. melléklet).
(5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell
mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.
(6) A 3. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott, a közterület vagy egyes
tartozékainak felbontásával, átfúrásával vagy egyéb károsodásával járó munkálatok
esetében a munkák végzését előzetesen be kell jelenteni az 5. § (4) bekezdésében
szereplő adattartalommal. Amennyiben a hibaelhárítás határideje nem engedi meg
az előzetes bejelentést, azt utólag pótolni kell.

Az engedély megadása
6. § (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormány
rendeletet (a továbbiakban: OTÉK), a község összevont rendezési tervét, a
köztisztasági rendeletét, továbbá a közreműködő útkezelő, szakhatóságok által előírt
követelményeket, és ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl. vállalkozói igazolvány,
működési engedély) fennállását is.
(2) Az engedély
- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
- a visszavonásig (állandó jelleggel) adható meg.
(3) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét, és a közterület
használatáért felelős személy telefonszámát,
b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély
milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy visszavonásig
érvényes (állandó jellegű),
c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek
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pontos meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő közútkezelő hozzájárulásában
foglalt előírásokat,
e) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és
fizetésének módját.
f) Figyelmeztetést a 8. és 17. §-okban foglaltakra.
(4) Az anyagok és szerkezetek tárolásával, munkavégzéssel, árusítással
kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a közterület használat csak a
munka-, baleset-és egészségvédelmi rendszabályokban előírt módon történhet.
(5) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni
kell:
a) a kérelmezővel,
b) az engedélyezési eljárásban közreműködő közútkezelővel,
c) a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási előadójával.
7. § (1) A határozott időre szóló közterület használat legkisebb időtartama 1 nap,
leghosszabb időtartama 5 év.
(2) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.
(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az
engedélyezett időtartam lejárta előtt 15 nappal benyújtott kérelmére
meghosszabbítható. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség.

A közterület használat egyéb szabályai
8. § (1) A közterület használati engedély jogosultja, engedélyhez nem kötött vagy
engedély nélküli használója (a továbbiakban: engedélyes)
a) köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett
hulladék, szemét elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően
de legkésőbb a közterület használat megszűntetéséig gondoskodni.
b) az engedély megszűnése, megszüntetése, visszavonása vagy a használat
megszűnése esetén az eredeti állapotot saját költségén - kártalanítási igény
nélkül – helyreállítani az engedélyben foglaltaknak megfelelően, de
legkésőbb a közterület használat befejezését követő 5 napon belül.
c) a használatra visszavezethető (pl. burkolatok alatti átfúrás, felbontása, föld
nem megfelelő tömörítése) kiújuló hibák esetén az észleléstől, vagy a
felszólítástól számított 8 napon belül az eredeti állapotot helyreállítani.
d) alkalmi árusítás során, csak az alkalmi árusításra kijelölt 015/1 hrsz-ú
területen belül lehet árut kihelyezni, amely 15 méternél hosszabb területet
nem foglalhat.
(2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, valamint a
tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói, kereskedői
igazolvány, működési engedély, díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és

4

azokat az engedélyező hatóság, az ellenőrzésre jogosult hatóságok vagy a
rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.
(3) A közterület használati engedély másra nem ruházható át.
9. § (1) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül
nem tárolható, az üzembetartó vagy tulajdonos, (a továbbiakban: üzembetartó) az
üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül
eltávolítani.
(2) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak
kell megkérni.
(3) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati
engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.

Közterület filmforgatási célú használata
10. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban:
filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e
szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben
meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása
esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos
és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.
(5) 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 akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény
esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges
kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
(6) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterülethasználathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
(7) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival
történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E
kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(8) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a
közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterülethasználat jóváhagyását meg kell tagadni.
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(9) A közterület filmforgatási célú díjának mértékét e rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.

A közterület használati díj
11. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell fizetni. A díj
mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:
a) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a
létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület
mértékét kell figyelembe venni,
b) reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága a mérvadó,
c) minden megkezdett nap, hónap, év, m2 egésznek számít.
(3) Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges
használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére
tekintet nélkül köteles megfizetni.
(4) Az engedélyes az egy évnél hosszabb idejű közterület használati díjat tört évre
a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a későbbiekben pedig
minden év január 30. napjáig köteles megfizetni.
12. § (1) Nem kell közterület használati díjat fizetni a közműveknek (elektromos-,
gáz-, víz- és csatornahálózat üzemeltetők) valamint a köztisztasági szerveknek a
feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése után.
(2) Az engedélyező jótékony- és közcélú rendezvények esetén a közterület
használati díj fizetésének kötelezettsége alól részben vagy egészben felmentést
adhat.
1

(3) Nem kell közterülethasználati díjat fizetni, amennyiben a 3. számú melléklet
6.) pontja szerinti építési munkával kapcsolatos, egy hónapra eső díj az 1.000,- Ft
értéket nem haladja meg.
A közterület használat ellenőrzése, megszüntetése és az engedély megvonása
13. § A közterület használat szabályszerűségének hatósági ellenőrzését a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) szabályai szerint kell elvégezni.
14. § (1) Az engedélyező - a közterület használati engedély bevonására történő
figyelmeztetés mellett határidő kitűzésével - felszólítja a szabálytalanság
megszüntetésére azt az engedélyest, aki:
a) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról,
1

Megalkotta a 20/2017. (XI.30.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. január 1-től.
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b)
c)
d)
e)

fenntartásáról nem gondoskodik,
az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el,
az engedélytől eltérő terméket árul,
a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi,
a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg.

(2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem
tesz eleget, tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni.
(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az
engedélyezett célra és módon használja.
(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles az
engedély visszavonását - annak egyidejű visszaadása mellett - az engedélyező
hatóságtól kérni.
(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az
eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.
(6) Ha a közterület használat a (1) vagy (2) bekezdésben említett módon szűnik
meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni
nem lehet.
15. § (1) A balesetmentes és biztonságos közlekedés elősegítése, és az
ellentétes irányú közforgalom minden évszakban történő megfelelő biztosítása miatt
a helyi közutak esetében a helyi közút középvonalától számított 4-4 méteres sávot (a
Rákosi Jenő utcában 3-3 méteres sávot) mindkét irányban szabadon kell hagyni, oda
semmilyen növény illetve tárgy nem telepíthető illetve helyezhető ki.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a hatályba lépéskor már
meglévő közmű létesítményekre.
16. § (1) Az egyes ingatlanok előtti járdaszakaszok megépíthetősége céljából,
minden ingatlantulajdonos köteles vízszintes és függőleges irányban egy 1,8
méteres sávot illetve magasságot szabadon hagyni.
(2) A már meglévő járdaszakaszok esetében az (1) bekezdés rendelkezései
értelemszerűen alkalmazandók.
(3) Az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a hatályba lépéskor már
meglévő közmű létesítményekre.
Értelmező rendelkezések
17. § E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott (pl. út,
járda, tér, park) vagy az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatra átadott
belterületi, valamint a rendezési terv szerint beépítésre szánt területen lévő
földrészlet, továbbá az önkormányzati tulajdonú burkolt külterületi utak ingatlan-
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nyilvántartás szerinti területe, kivéve az intézmények belső zárható területe, valamint
közúti közlekedés céljára szolgáló utak, járdák, terek stb.
(2) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű: azon gépjármű,
amellyel díj ellenében személyszállítási, árufuvarozási és autómentési
tevékenységet folytatnak, továbbá minden olyan gépjármű, melynek legnagyobb
megengedett összes tömege a 3500 kg-ot meghaladja.
(3) Üzemképtelen jármű:
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely
egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy
roncs, vagy sérült.
(4) Rendszeres parkolás: a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt
gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi heti összesen 8 órát
meghaladóan egy ingatlantól 50 m-es körzetében történő várakozása.
2

(5) Alkalmi árusítás: a Zsombó 15/1 hrsz-ú területen belül, kizárólag keddi,
pénteki és szombati napokon engedélyezett árusítás.
(6) Idény jellegű árusítás: tilos az idény jellegű termékek árusítása az alábbi
közterületeken:
- az Andrássy úton – a Radnóti utcától a Mária téri útig,
- a Móra Ferenc utcán – a Radnóti utcától a Petőfi utcáig,
- a Béke utcán,
- a Rákosi Jenő utcán a Móra Ferenc utcáig,
- a Bordányi úton – az Andrássy úttól az Erdő alja utcáig.
(7) 3 Alkalmi zöldség, gyümölcs és termék árusítás: olyan zöldség, gyümölcs,
vagy háztáji állattartásból adódó termékek árusítása, amelyet az eladó a saját
háztartásában termelt meg, vagy készített el.
Vegyes és záró rendelkezések
18. § A közterület használatának ellenőrzésére az engedélyező jogosult.
19. § (1) Amennyiben a cselekmény nem minősül magasabb szintű jogszabályban
meghatározott szabálysértésnek 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve
150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:
a) a 3. § (2) bekezdés a)-l) pontjaiban meghatározott célra engedély nélkül
használja a közterületet.
b) a 3. § (4) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott módon és célra vesz
igénybe közterületet.
c) az 5. § (6) bekezdésben, a 8. § (1), (2) bekezdéseiben, a 9. § (1)
bekezdésében foglaltakat megszegi.
d) a 15-16. §-okban foglaltakat megszegi.

2
3

Módosította a 13/2018.(XI.28.) rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2019. január 1. napjától.
Megállapította a 18/2013.(XI.27.) rendelet (1) bekezdése. Hatályos 2014. január 1-től.
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(2) A bírság mértékének a megállapításánál a Ket. helyszíni, illetőleg
közigazgatási bírság kiszabására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az
összes körülmény mérlegelése alapján kivételesen a bírság helyett figyelmeztetés is
alkalmazható. Ismételt elkövetés esetén figyelmeztetésnek nincs helye.
(3) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos hatósági ügyekben első fokon Zsombó
Község Jegyzője jár el. A kérelmeket, bejelentéseket a Polgármesteri Hivatalban
lehet előterjeszteni.
(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.
(5) Az eljárás lefolytatására, a bírság kiszabására a Ket. szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
20. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zsombó Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterület használat szabályairól szóló 6/2005. (IX.19.) Ör.,
10/2005. (XI.28.) Ör., 20/2006. (XII.16.) Ör., 14/2007. (XI.30.) Ör., 3/2008. (II.18.)
Ör., 11/2008. (VI.3.) Ör., 22/2008. (XII.1.) Ör., 16/2009. (XI.30.) Ör., 14/2010. (XI.10.)
Ör., 19/2011. (XI.30.) Ör., 12/2012. (V.31.) Ör., 18/2012. (XI.29.) Ör. és 10/2013.
(V.30.) Ör. rendeletei hatályukat vesztik.

Gyuris Zsolt s.k.
polgármester

dr. Csúcs Áron s.k.
jegyző

Kihirdetve: 2013. augusztus 31.

dr. Csúcs Áron s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. november 28. napján

Zsótérné Makra Ibolya
jegyzői jogkörben eljárva
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1. számú melléklet
Zsombó Nagyközség Polgármesterének
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
- bélyeg helye -

Közterület-használati engedély iránti kérelem
1. Kérelmező adatai:
a) Természetes személy esetén:
Neve (születési név is):
...............................................................................................................................
Anyja neve:
...............................................................................................................................
Születési hely, idő:
...............................................................................................................................
Állandó lakhelyének címe:
...............................................................................................................................
Adóazonosító száma:….........................................................................................
b) Jogi személy esetén:
Cég megnevezése:
...............................................................................................................................
Levelezési címe (telephely):
...............................................................................................................................
Vállalkozói engedély (cégjegyzék) száma:
...............................................................................................................................
Adószáma:.............................................................................................................
Számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma:
...............................................................................................................................

2. Közterület-használat:
Helye:
...................................................................................................................................
Terület nagysága: ………………….. m²
Használat időtartama: .............................................................................................
Célja:
...................................................................................................................................
A tevékenységhez használt utcai berendezési tárgy, vagy jármű leírása
(anyaga, rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma,
stb.):
...................................................................................................................................
Mozgóbolt üzemeltetése esetén, a mozgóbolt mozgási körzetének és
megállási helyeinek meghatározása:
...................................................................................................................................
A tevékenység
megnevezése:

végzéséhez

szükséges

hatósági

engedélyek

száma,

...................................................................................................................................
A közterület-használatért felelős személy megnevezése, címe, telefonszáma:
...................................................................................................................................
A kért területre előzőleg kiadott engedély száma: ...............................................
A kérelmező tudomásul veszi, hogy
 a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is,
hogy aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja, a _/2013. (VIII.30.) rendelet
alapján szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható,
 csak az általa igényelt nagyságú közterületet használhatja,
 a 15/2013. (VIII.31.) rendelet alapján a közterület használatáért a közterület
használati hozzájárulás jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni a
közterület tényleges használatára tekintet nélkül.
Amennyiben az Önkormányzat a kérelemben foglaltaknak helyt ad, kérelmező a
jogorvoslati jogáról lemond, így a határozat azonnal jogerős és végrehajtható.
Kelt: ………………………………
…………………………………………….
Kérelmező
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2. számú melléklet

Közterület filmforgatási célú használati díjainak mértéke

Közterület
besorolás
a község
díszburkolatos,
vagy
turisztikailag
kiemelt központi
területei
a község nem
díszburkolatos,
vagy nem
turisztikailag
kiemelt központi
területei

Ft /m2/nap

Forgatási
terület

Technikai
terület

Stábparkolási
terület

Kiürítési
terület

Forgalomtechnikai
biztonsági
terület

Egész nap

521,-

208,-

208,-

208,-

20,-

Töredék
nap

261,-

104,-

104,-

104,-

10,-

Egész nap

208,-

156,-

104,-

104,-

10,-

Töredék
nap

104,-

78,-

52,-

52,-

5,-

E melléklet alkalmazásában:
a) forgalomtechnika biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a
filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A
biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben
kell állnia. Az arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott forgalomtechnikai
terv alapján kerül meghatározásra.
b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek,
egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által
elfoglalt terület.
c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a
filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a
parkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a
területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.
d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás
és technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló
egységek és járművek által elfoglalt terület.
4

Módosította a 17/2016. (X.7.) rendelet 1. számú melléklete. Hatályos 2016. október 8-tól

3. számú melléklet 5,6,7,8,9,10,11
A közterület használat díjai
1.) A közterületbe 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat portál, kirakatszekrény, üzleti
védőtető (előtető) ernyőszerkezet, hirdető
berendezés, cég,- és címtábla díja

2.210,- Ft/m2/év

2.) Árusító fülke, pavilon

1095,- Ft/m2/év

3.) Személygépkocsi

6.245,- Ft/hó

4.) Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató

6.425,- Ft/hó

Teher és különleges gépjárművek és
vontatmányai elhelyezésére
Tömegközlekedési szolgáltató által menetrend
szerinti tömegközlekedés megszervezése
érdekében parkoló buszok
5.) Önálló hirdető-berendezések, táblák
Transzparensek (felülete)

10.285,- Ft/hó
0 Ft/hó
2.780,- Ft/m2/hó
515,- Ft/m2/nap

6.) Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és
törmeléktárolás, állvány elhelyezés
Sávonkénti időszakosan emelkedő mértékű:
- 30 napon belül:

310,- Ft/m2/hó

- 6 hónapig:

520,- Ft/m2/hó

- 6 hónapon túl:

1.040,- Ft/m2/hó

7.) Tüzelő tárolása
- 14 napig:

0Ft/m2/hó

- 30 napig:

150,- Ft/m2/hó

- 30 napon túl:

330,- Ft/m2/hó

8.) Alkalmi árusítás
0-3 folyóméter

1.595,- Ft/nap

3-6 folyóméter

1.995,- Ft/nap

6-9 folyóméter

2.660,- Ft/nap

9-12 folyóméter

3.325,- Ft/nap

12-15 folyóméter
Alkalmi zöldség, gyümölcs árusítás

3.990,- Ft/nap

9.) Idény jellegű árusítás 10 m -ig
2

Mozgóárusítás

5

0 Ft/nap
12.560,- Ft/hó
1.505,- Ft/nap

Vendéglátó ipari előkert:

9.420,- Ft/m2/hó

Alkalmi vásár (búcsú és egyéb rendezvényeken)

830,- Ft/fm/nap

Mutatványos, szórakoztató tevékenység
(Cirkusz)

3.770,- Ft/nap

Módosította a 18/2013.(XI.27.) rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. január 1-től.
Módosította a 17/2014. (XI.26.) rendelet 3. számú melléklete. Hatályos 2015. január 1-től
7
Módosította az 1/2015. (I.21.) rendelet 2. számú melléklete. Hatályos 2015. január 22-től
8
Módosította a 14/2015. (XI.25.) rendelet 3. számú melléklete. Hatályos 2016. január 1-től
9
Módosította a 20/2016. (XI.23.) rendelet 3. számú melléklete. Hatályos 2017. január 1-től
10
Módosította a 20/2017.(XI.30.) rendelet 3. számú melléklete. Hatályos 2018. január 1-től
11
Módosította a 13/2018.(XI.28.) rendelet 3. számú melléklete. Hatályos 2019. január 1. napjától.
6

Kiállítás, rendezvények, a nem bevételes
kulturális rendezvények kivételével
10.) Üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyölegek
elhelyezése

A díjak az Áfát tartalmazzák.
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80,- Ft/m2/nap
8.810,- Ft/m2/hó

