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Sze n d e h e ly Ö n ko rm ány zata Ké pvi se l ő-testü leté n e k
1012015. (V, 20.) sz, rendelete

A közterü let használat en gedélyezés i eljárásá ró l,

valamint a közterület-használati díiról

Szendehely Község önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

(1) bekezo'es a; póntjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1gg7, évi LxXVlil. tórvény 54. § (5) be*ezdésében és a Magyarország helyi

önkormányzatairőlszóló 2o11, évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 2. pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg:

ÁItalános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy
a) megh atárolza a ibzterulet használatának rendjére vonatkozó s2abálYokat,

, tigyél"rnrel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a településrendezési
szempontokra,

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját.

r.endelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szendehely község Önkormányzatának
közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában az ingatlan-
nyitriantártásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre

. á a közterület használóira. ,, ,

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi szeinélyre,_jogi sze.mélyiséggel
nem rendelkező szewezetre vonatkoznak, akik állandó vagY ideiglenes
jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek

A közterület_használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

3 § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő
- ideiglenes használata engedélyhez
- állanoo használata a képviselő-testülethozzájárulásához és területbérleti
szerzódés megkötéséhezkötött. [r

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszenezni:
a) Kereskedelmitevékenységre .,
b) Vendéglátás

o) epitesi munkával kapcsolatos állvány, építóanyag és törmelék
i1elhelyezésére

e) film- és televízió felvételre
f ) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülésre l,
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h) alkalmi vásárra, búcsúra
i) sport- és kulturális rendezvényre
j) mutatványos tevékenységre, cirkusz
k) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető,tá4ékoztató-, reklám-táblák

elhelyezésére.

(3) Nem kell közterület-használati engedély:
a) közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút

(árda) 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 a közművek hibaelhárítása érdekében végzett
munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem
akadályozza.

Közterület-hasznátati engedély í

4 § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz
kell benyújtani.

(2) Azengedély elbírálása a polgármester (engedélyező hatóság) hatáskörébe
tartozik, A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A közterület-használat
a) - meghatározott időre

" b) - a megállapított feltétel bekövetkeztéig engedélyezhető.

(4) A határozott időtartamra szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1

nap, kérelemre többször meghosszabbítható.

A közterület-használat iránti kérelem

5 § (1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérelmező nevét, állandó lakóhelyét (székhely, telephely)

címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát
c) a közterület-használat helyének (helyszínrvy), módjának és

mértékének (m2- ben) meghatározását l 
'

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító irat
számát

e) reklám és hirdetőtábla esetén a tábla méretét színét és szövegét

6.§ Nem adható közterület-használati engedély ill"etőleg képviselő-testületi
hozzájárulás ;:!

a) olyan tevékenység gyakorlásához, 
"r"iy,a 

környezetre káros hatással
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lenne, az egészséget, közbiztonságot veszélyeztetné,
b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett, rendeltetéstől eltérő használat a

gyalogos forgalmat akadály ozza,
c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató

munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz
közúton, közterületen való tárolására

d) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

7.§ (1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ideértve a hirdető
berendezések, figyelmeztető- és reklámtáblák elhelyezését) jogszabály
valamely szakhatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti,
a közterü let-h asználati engedély ill. a képviselő-testü leti tu lajd onosi
hozzálárulása csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) A kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges közterület-használati
engedély azüzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység
feltételeiről szóló, többször módosított 411997, (l,22.) Korm. rehdelet
előírásai alapján adható ki.

(3) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani,
gondozni,

A közterület-használati engedély

8.§ Az engedély tarlalmazza:

az engedélyes nevét, lakcímét, (telephelyét;)- 
,

a közterület-használat célját, időtartamát,
- a közterület-használat módját, mértékét, ',,
- helyreállításra vonatkozó előírásokat,
- a közterület-használati díj mértékét, összegét és a fizetés módját,

A közterület-használat engedélyezéséről vagy elutasításáról tájékoztatni kell:
- a kérelmezőt,
- az eljárásba bevont szakhatóságokat,

9.§ (1) Az engedélyes, a bérlő a közterület-használatért díjat (bérleti díjat) köteles
fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete tarlalmazza,

,]í
(2) Afizelendő dtlat az engedélyben meghatározottak szerint az engedély

kiadásával egyidejűleg kell megfizetni. ,

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

10.§ Bejelentési kötelezettség terhe mellett, nem kell köZ§rület-használati díjat
fizetni :

(1) - Iskolai, óvodai rendezvények esetén, l. -
- Községi sportrendezvények esetén, i,



4

- önkormányzati szervek és intézményei, valamint a társadalmi és
töm egsze rvezetek á lta l szervezett re ndezvények, s po rtesemé nye k

- Jótékonysági tevékenység végzése esetén,
- jótékonysági és jószolgálati tevékenység
- Ha aA életveszély elhárítása céljából veszik igénybe.
- Ha a közterületet közérdekű beruházás céljára veszik igénybe.

(2) 30 napra, ha az építtetó az építési engedély érvényességének időtartama
alatt a közterületet lakás építéséhez bővítéséhez szükséges építőanyag
tárolására veszi igénybe.

Közterület-használat megszűnése és az engedély visszavonása

11. § A közterület-használat megszűnik az engedély időtartamának lejártával,
ha annak meghosszabbítását nem kérték. .,

12.§ (1) A közterület-használatközérdekből bármikor megszüntethető. Ez esetben
az engedélyes részére 

-kérelmére - más helyen kel! a közterület-
használat lehetőségét biztosítan i.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az
engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési
kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget,

(3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles
ezt a szándékát az engedély egyidejű visszgadása mellett az engedélyező
hatóságnak bejelenteni. , 

,

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

A közterület-használat eIlenőrzése

1 3. § ( 1 ) A közterü let-haszn álat szabályszerűségének ellenőrzés éről a polgármester
a Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik,

(2)A közterület engedélyhez kötött, de engedély_nélküli használata esetén a
használó az engedélyező hatóság felhívásá[4 köteles a használatot
megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden
kártalanítási igény nélkül - helyreállítani:

(3) Azt, aki a közterületet enged élyhezkötöh esetben engedély nélkül vagy az
engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés
jogkövetkezményein túlmenóen, az engedély nálküli vagy az eltérő
használat tartamára az egyébként fizetendő közttiryület- az egyébként
fizetendő használati díj kétszeres összegének megfizetésére kell kötelezni,

(a) Ha a közterületet engedély nélkül vagy azengedélfiől eltérő módon
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használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére az
engedélyező hatóság a közterületet engedélyezheti. Ézzel azonban a
használó nem mentesül a (2)-(3) bekezdésben leírt következmények alól.

zárő rendelkezések

14.§ (1) Éz a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,

(2) A rend elet hatálybalépésével egyidej ű leg a közterü let-használat
en gedélyezési eljárásáról, valam int a közterü let-használati d íj ról szóló
4l20o7 , (vl, 22.) sz. önkorm ányzati rendelet hatályát veszti,

(3) A rendelet kihirdetéséről a képviseló-testület a jegyző Útján gondoskodik.

írftrl)t-J
Altsacf/§nác
polgárfrrester

A rendelet kihirdetésre került: 2015. május 20-án.

Qo\u Upolczer krisztina
jegyző

}l

l
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ísz. melléklet

A közterületek használatáról és a közterület-használati díjról:

1.) Alkalmi pavilon, árusítófülke elhelyezése 1}D.-Ftlm2lnap
Mozgóárusítás

2,) Építőanyag, építési, bontási törmelék
30 napig térítésmentes, 31.-ik naptól 1l0.-Ftlm2lnap

3.) Tűzifa és tüzelóanyag tárolása kettő
hétig térítésmentes, a 15.-ik naptól 100,- Fllm2lhő

4.) Mutatványos, körhintás és egyéb szórakoztató
berendezés elhelyezése 00,- Ftlm2lnap

5.) Tehergépkocsi, erőgép és azok tartozékai 100,- Fttm2lnap

6. )Telephelyhez vagy üzlethez, m ű helyhez
csatlakozó közterület 100,- Ftlm2lév

7.) Belterületi kiépített úthoz csatlakozó közterület
használat 100,- FUm2lév

8.) Reklámtábla elhelyezése 10.000,- Ft/reklámfelület m2lév

9.) nyomvonalas létesítmények kiépítése esetén, ha az igénybe vett közterület
területe
- ,t00 m2-t nem haladja meg: 200,- FrJm2lhő
- 100 m2-t meghaladja: 20,000,-Ft és a 100 m2 feletti terület esetén 50, Ft/m2lhó

A közterület-használati d'rj mértéke az nrA-t nem tafiplmazza,

l


