Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról
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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésében és
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed a közhasználatra szolgáló belterületi
földrészletekre, mely az ingatlan-nyilvántartásban közterületként szerepel és amelyet
rendeltetésének megfelelően bárki használhat, továbbá egyéb ingatlanoknak közterület
céljára átadott területrészére, az erről szóló külön szerződésben foglaltak szerint (a
továbbiakban együtt: közterület).
(2) A Rendelet rendelkezései Adásztevel község közigazgatási területén – közterületet
igénybevevő minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre vonatkoznak, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község területén
tartózkodnak és tevékenykednek.
2. § A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésszerűen – állaguk
sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – ingyenesen lehet igénybe
venni.
2. Közterület használat engedélyezése, igénybevétele
3. § (1) A közterület használata állandó jelleggel – határidő nélkül –, vagy ideiglenes jelleggel,
meghatározott idő, vagy feltétel bekövetkezéséig tart.
(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához polgármesteri engedély szükséges.
4. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő, ideiglenes használatához engedély adható:
a) alkalmi- és mozgóárusításra,
b) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésére,
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, berendezés – gépi
felszerelés elhelyezésére,
d) üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
e) mutatványos és sprottevékenységre,
f) üzemképes (érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező) haszongépjármű ideiglenes
elhelyezésére,
g) film- és televízió felvételre.
(2) A közterület rendeltetéstől eltérő állandó jellegű használatához polgármesteri engedély
szükséges az alábbiak szerint:
a) távbeszélő és egyéb fülke elhelyezéséhez,
b) üzlethelyiségek és egyéb árusító épületek elhelyezéséhez,
c) termelési célú területhasználathoz,
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d) vendéglátóipari és kereskedelmi előkert elhelyezésére.
A hozzájárulás érvényességi feltételeként ki kell kötni az építési engedély határidőn belüli
megszerzésének, valamint a jelzett funkció betartásának kötelezettségét.
5. § (1) Az engedélyezést annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) A közterület használatához szükséges engedélyezési kérelmet a polgármesterhez kell
benyújtani.
(3) Engedélyezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a Rendelet 1. mellékletében foglalt
adatokat.
6. § A polgármesteri engedélynek tartalmaznia kell az 5. § (3) bekezdésben meghatározattakon túl:
a) a használó kötelezését az eredeti állapot helyreállítására, az okozott kár megtérítésére,
b) a közterület használati díj mértékét, megfizetésének határidejét és módját.
7. § (1) A határozott időre szóló közterület használat legrövidebb időtartama: 1 nap, amely
időtartam kérelemre, de legfeljebb egy évre, többször meghosszabbítható.
(2) A közterület használó köteles az igénybevett területet és környékét tisztán tartani, gondozni.
(3) Ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó okirat érvénye megszűnik, engedélyes
köteles ennek tényét haladéktalanul bejelenteni.
8. § Nem kell a közterület használatához engedély:
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda)
területének elfoglalásához,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c) a közterületen, illetve az alatt, vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, továbbá
közművel hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz, kábelek lerakásához.
d) új lakás építése esetén az építési engedély jogerőre emelkedését számított 1 évig, legfeljebb
25 m2 használatáig.
9. § Nem adható közterülethasználati engedély:
a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b) eseti rendezvények és kitelepülések kivételével, szeszes ital árusítására,
c) szexuális áru forgalmazására,
d) a lakosság nyugalmát, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
3. A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eltérő szabályok
10. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő
közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat)
vonatkozásában a Rendelet szabályait az 10., 11. és 12. paragrafusokban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
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(2) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely
indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.
(3) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen
indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.
(4) 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, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően
legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.
11. § (1) Turisztikailag kiemelt, központi terület:
a) Református templom melletti közterület ( 449 hrsz),
b) ÁFÉSZ bolt előtti tér ( 449 hrsz),
c) Művelődési ház melletti közterület (174 hrsz) és az
(2) A turisztikailag kiemelt, központi területeken, a közterület-használat együttesen (forgatási
helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 300 m2 területet.
(3) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más
használóinak szükségtelen zavarásától.
(4) A használó a közterület használatáért a következő díjakat köteles fizetni:
a) Filmforgatás – forgatási helyszín

200 Ft/m2/nap,

b) Filmforgatás – technikai kiszolgálás

150 Ft/m2/nap,

c) Filmforgatás – stab parkolás

100 Ft/m2/nap.

12. § Filmforgatás célú közterület-használat esetén a hatósági szerződéshez történő hozzájárulás, a
hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe
tartozik.
4. A közterület használati díj mértéke,
fizetésének módja
13. § (1) A használó a közterület használatáért díjat (bérleti díjat) köteles fizetni – melynek összege:
50-150 Ft/m2/nap.
(2) A 4. § (2) bekezdés b) pontjában végzett tevékenység esetén a közterület használati díj
2.400 Ft/év, egy évnél kisebb időtartamú igénybevételnél a díjat arányosítani kell.
(3) A 4. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjaiban foglalt tevékenység esetén a közterülethasználati díj mértéke 250 Ft/ m2/hó.
5. Mentesség a közterület használati díj fizetése alól
14. § (1) A közterület használati díjfizetés kötelezettsége alól, kérelemre részben, vagy egészben
felmentés adható:
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a) jótékony és közcélú rendezvény esetén,
b) választással kapcsolatos hirdetések elhelyezésére történő igénybevétel esetén,
c) különös méltánylást érdemlő esetben, a képviselő-testület döntése alapján.
(2) A mentesség iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.
6. Közterület használatának megszűnése, ellenőrzése
15. § (1) Közterület használat megszűnik:
a) a polgármesteri engedélyben meghatározott idő elteltével,
b) a 7. § (3) bekezdésben foglalt ok miatt,
c) a közterület használó bejelentése alapján,
d) visszavonás esetén.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja különösen akkor alkalmazandó, ha közterület használó:
a) a közterületet nem engedélyezett célra és módon használja,
b) díjfizetési kötelettségének az esedékesség időpontjáig, ismételten nem tesz eleget,
c) a 7. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét elmulasztja.
(3) Ha a közterület használat megszűnik, közterület használó köteles saját költségén az eredeti
állapotot, minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani, az okozott kárt megtéríteni.
16. § A közterület használat szabályszerűségének hatósági ellenőrzését a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint
kell végrehajtani.
7. Záró rendelkezések
17. § (1) A Rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület a közterület használatáról
szóló 8/1999.(IX.7.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Adásztevel, 2013. október 8.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetve: 2013. október 22.
Adásztevel, 2013. október 8.

Kelemen László
jegyző
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1. melléklet a 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használat engedélyezése iránti kérelem
1. Kérelmező neve:.............................................................................................
2. Személyi igazolvány száma:...........................................................................
3. Állandó lakhelye, székhelye címe:.................................................................
4. A közterület használat célja:...........................................................................
.........................................................................................................................
5. A közterület használat időtartama:..................................................................
6. A közterület használat helye (telepítési helyszínrajz):....................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
7. A közterület használat módja:..........................................................................
..........................................................................................................................
8. A közterület használat mértéke (m2-ben):......................................................
9. Az engedélyhez használt utca berendezési berendezési tárgy műszaki leírása
(anyaga, rögzítés módja, forg.rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb
összsúly
stb.):....................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
10. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:
............................................................................................................................
11. A közterületen felállított gép, berendezés, biztonsági felülvizsgálatát igazoló
okirat
megnevezése:....................................................................................................
..........................................................................................................................

Adásztevel, 20.... év................................hó.......nap

........................................................
kérelmező aláírása

