3/2011. (VI. 9.) Hidegkút Község Önkormányzati rendelete a
közterület-használat szabályairól

Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében, a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) és 16. § (2) bekezdésében,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 19. (2), 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi sajátosságok figyelembe vételével a
közterületek használatát az alábbiak szerint szabályozza:

Általános rendelkezések
1. § (1) Jelen rendelet hatálya a közterületek igénybevétele tekintetében a helyi közút
kivételével kiterjed:
minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet az ingatlannyilvántartás közterületként tart nyilván.
(2) A közterület rendeltetésétől eltérő – mások használatát korlátozó vagy kizáró
módon történő – használatát a 3. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével legalább 3
nappal a tevékenység megkezdése előtt be kell jelenteni.
(3) Amennyiben a tevékenység végzése bármely más hatóság engedélyéhez kötött, a
közterületen e tevékenység végzésére akkor kerülhet sor, ha a közterület használója
jogerős hatósági engedéllyel rendelkezik. A közterület használat bejelentésekor a
jogerős engedélyt be kell mutatni.
(4) A kijelölt közterületet a használat után az igénybevevő köteles az eredeti állapotba
helyreállítani.
2. § (1) A közterület használatával kapcsolatos ügyekben átruházott hatáskörben,
hatósági jogkörben a polgármester jár el.
(2) A polgármester döntésével szemben benyújtott fellebbezést a képviselő-testület
bírálja el.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, címét
- az igénybevétel célját, módját
- az elfoglalni kívánt terület nagyságát

- az igénybevétel kezdő és befejező időpontját.
(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, illetve szakhatósági - engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti,
szakhatóságok engedélyei) beszerzését, de a hatósági eljárások során tulajdonosi
hozzájárulásnak tekintendő.
Közterület-használati hozzájárulás

3. § Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:
a) Közterületbe 100 cm –t meghaladóan benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez,
fennmaradásához,
b) Hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához,
ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezését is,
továbbá a közterületre jogszerűen - hozzájárulás alapján - kihelyezett bármilyen
építményre vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra vagy
építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám elhelyezéséhez,
c) Árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület,
üzlet, nyilvános illemhely létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő
árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, mozgó árusítóhely
létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá mozgó árusításhoz,
d) A közúti közlekedéssel kapcsolatos fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő
állomás létesítéséhez, fennmaradásához.
e) A közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek, parkolók létesítéséhez,
fennmaradásához,
f) Művészeti-, kegyeleti szobor, emlékmű, emléktábla, díszkút, szökőkút,
kertépítészeti műtárgy, utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla elhelyezéséhez,
fennmaradásához,
g) Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, totó-lottó,
valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez,
fennmaradásához, továbbá az utcai árusító automaták (pl. pénzváltó, ital,
telefonkártya stb.) felállításához, fennmaradásához,
h) Építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl. építési állványzat, munkaterület
körülhatárolása, irodakonténer és tartozékai stb.), valamint építmények és
törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához,
i) Alkalmi és mozgó árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez,
j) Kiállítás, vásár, termékbemutató-, sport- és kulturális rendezvények-,
mutatványos tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes
parkolók létesítéséhez, fennmaradásához,
k) A közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés], illetve a közlekedésben részt nem
vevő, reklámhordozó céllal elhelyezett járművek tárolásához,
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l) A közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához
(pl. vendéglátó-ipari terasz, előkert),
4. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:
a) a szállított tüzelő tárolására, rakodására, ha annak időtartama az 4 hetet nem
haladja meg,
b) A szállított tüzelő tárolása 4 hétig díjmentes, 4 hét után díjköteles, 100
Ft/m2/nap.
vagy
c) magánszemély építtető esetében építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek
5 napnál rövidebb időtartamra történő elhelyezésére, illetve lerakására, feltéve
mindkét esetben, hogy a közterület-használat a közúti és gyalogos közlekedést
nem akadályozza.
d) c) az élet és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem
haladó munkálatok elvégzéséhez.
(2) A közterület veszély elhárítására szolgáló bontása esetén az igénybevevő köteles
azt az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb – amennyiben a
veszélyhelyzet kialakulása munkaszüneti napon, vagy olyan időpontban
következik be, amikor a munkaidő az önkormányzat hivatalában már lejárt – a
bontás megkezdését követő első munkanapon írásban bejelenteni.
A bejelentéshez mellékelni kell a helyszínrajzot és közölni kell a helyreállítás
várható időpontját. A munkálatok végzése előtt és alatt a forgalom biztonságos
tereléséről a kivitelező köteles gondoskodni.
(3) A veszélyhelyzet megszüntetését követően az igénybevevő köteles a közterület
eredeti állapotát helyreállítani, vagy a helyreállítás költségét az önkormányzatnak
megfizetni.

Közterület-használati díj
5. § (1) A közterület használatáért díjat kell fizetni.
(2) A közterület-használati díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.
(3) A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen
elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(4) A közterület-használati díjat az önkormányzat költségvetési számlájára átutalással,
vagy
Az önkormányzat pénztárába történő befizetéssel a közterület-használati hozzájárulás
átvételekor kell előre megfizetni.
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(5) Közterület-használati díjat magánszemély és jogi személy, illetve gazdálkodó
szervezet egyaránt köteles fizetni.
(6) A közterület-használati díjak évi-, havi-, heti és napidíjak.
(7) A közterület-használat közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a
jogosult által már megfizetett használati díj időarányos részét vissza kell fizetni.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
6. § Nem kell közterület használati díjat fizetni:
a) az árusító saját házi kertjében termesztett zöldség, gyümölcs árusítása céljától
történő közterület használat esetén, ha az árusítás:
aa) az 1 m2-nél nem nagyobb terület igénybevételével,
ab) a gyalogos és járműforgalom zavarása nélkül és
ac) közegészségügyi, környezetvédelmi és köztisztasági követelmények betartásával
történik.
b) az önkormányzat saját beruházásában végzett építési felújítási munkálatok
esetében,
c) az önkormányzat által szervezett rendezvények esetében,
d) helyi civil szervezetek által szervezett rendezvények esetében,
e) egyházak által szervezett rendezvények esetében,
f) humanitárius, karitatív rendezvények esetében,
g) kulturális és sportrendezvények esetében, kivéve ha a rendezvény szervezője
egyéni vagy társas vállalkozó,
h) a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített
állomáshelyekért és megállóhelyekért (ideértve a menetrend szerint végzett
tömegközlekedést és a taxi-közlekedést),
i) nem engedélyhez kötött, hanem csak bejelentési kötelezettséggel járó építkezés
építési anyagának tárolása esetén 6 hónapig, engedélyhez kötött építési tevékenység
építési anyagának tárolásához 2 évig;
j) művészeti-, kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, kertépítészeti műtárgy,
utcabútor, figyelmeztető és intézményekhez kötődő tájékoztató tábla elhelyezéséért,
k) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a
tűzoltóság, a vízügyi szolgálat és a postai szolgálat közterületi létesítményeiért,
l) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen
életveszély vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen.
8. § (1) Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható
aki
a.) a közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül használja,
b.) a közterületet a közterület-használati hozzájárulásban rögzítettektől eltérő
módon, azt meghaladó mértékben használja
c.) aki a közterületet a használat után az eredeti állapotába nem állítja helyre.
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(2) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve
azt meghaladó mértékben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a
jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás
nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség
elmulasztása esetén az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget
elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó
felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.
(3) A tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás
mellőzésével és a (2) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül
azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a
közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos
sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az
eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan
közterület-használó köteles viselni.
(4) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület eredeti
állapotába történő helyreállítására vonatkozó kötelezettség alól.

Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
10. § Hatályát veszti a közterület használat szabályairól szóló 4/2008. ( XI. 17. )
önkormányzati rendelet.
Hidegkút, 2011. június 9.

Pénzes Erzsébet
polgármester

Takács Ervin
körjegyző

Kihirdetés napja: 2011. július 1.
Takács Ervin
körjegyző
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1. számú melléklet a 3/2011.(VI. 9.) önkormányzati rendelethez
Közterület-használati díjak

SorKözterület-használat megnevezése
szám
1. Közművek építésénél helyi közutak, járdák nem
közlekedési célú igénybevétele esetén
A közterületre 100 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
2. (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető,
ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám, cég- és
címtábla)
3. Árusító és egyéb fülke
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Az egyes létesítményekhez, kis- és
magánvállalkozásokhoz szükséges gépjármű
várakozóhely
Önálló hirdető-berendezések, táblák, transzparensek
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és
törmelék (6.§. i) )
Mozgóárusítás
Alkalmi árusítás
Javító, szolgáltató tevékenység
Vendéglátóipari előkert, üzleti szállítás, vagy rakodás
alkalmával hordók, göngyölegek elhelyezése,
árukirakodás
Kiállítás, vásár
Rendezvények
Mutatványos és egyéb szórakoztató tevékenység - nagy
körhinta és cirkusz
Egyéb mutatványos és szórakoztató tevékenység
Sport és kulturális rendezvények

Közterülethasználat díja
100 Ft/m2/nap
250 Ft/m2/hó
1000 Ft/m2/hó
5.000 Ft/év
200Ft/m2/hó
100,-Ft/m2/nap
500,-Ft/nap
200,-Ft/m2/nap
200,-Ft/m2/nap
500,-Ft/m2/hó
200,-Ft/m2/nap
100,-Ft/m2/nap
2.000.-Ft/nap
1.500.-Ft/nap
50,-Ft/m2/nap
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