Herceghalom Község Önkormányzatának
18/2013.(XII.01.) számú rendelete
a közterületek használatáról, védelméről és a
közterület használati díjáról
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. sz. törvény (Mötv.) 8.§ (1) bek.
b.)pontja, (2) bek., 13.§(1) bek., a 2012. évi II. sz., a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény 39.§ (1) e.) pontja, a 22/2012.(IV.13.)
BM rendelet, továbbá a 2004. évi II. sz. törvény 34.§(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek használatáról,
védelméről és a közterületek használati díjáról a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya
1) A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén található valamennyi közterületre
kiterjed, kivéve a közút nem közlekedési célú igénybevételének magasabb szintű
jogszabályok által szabályozott kérdéseit.
2) A rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-nyilvántartásba önkormányzati
tulajdonként nyilvántartott belterületi, külterületi földrészlet, továbbá a belterületi
földrészletek közhasználatra átadott része.
3) A rendelet rendelkezéseit Herceghalom község területén a közterületet igénybe venni
szándékozó természetes személyekre és jogi személyekre egyaránt alkalmazni kell.
2.§.
Közterület használati engedély
A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület használat) engedély
szükséges.
3.§.
1) Közterület használati engedélyt kell beszerezni, ha:
a.) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet,
átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez,
b.) hirdető berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, ideértve a választási kampányt
szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezését is, továbbá kihelyezett bármilyen
építményre, vagy tárgyra, pavilonra, építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra
felszerelt reklám elhelyezéséhez,
c.) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, üzlet
létesítéséhez,
d.) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, totó-lottó,
valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez,
e.) építési anyagok, törmelékek átmeneti tárolásához,
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f.) alkalmi árusítás közterületen,
g.) film, televízió- videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület
rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,
h.) kiállítás, sport, kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenységekhez.
2) Nem kell közterület használati engedély:
a.) a távközlő hálózatok, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények
hibaelhárítása érdekében a 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák
elvégzéséhez,
b.) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó
munkálatok elvégzéséhez.
4.§.
1) Nem adható közterület használati engedély:
a.) olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az
úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,
b.) zöldterületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának,
pusztításának, károsításának elkerülését nem biztosítja, kivéve a területen húzódó
közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat,
c.) közút, járda felületének reklám célú felhasználása,
d.) közterületen nem árusítható termékek fogalmazásához,
e.) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással
f.) lenne, a közbiztonságot, vagy az egészséget veszélyeztetné,
g.) járművek iparszerű javítására.
2) Megtagadható a közterület használati engedély kiadása, ha a kért közterület-használat:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna,
veszélyeztetné a közrendet, a közbiztonságot,
a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna,
sértené a településképet,
nagymértékben korlátozná a település közlekedését.
5.§.
Az engedély iránti kérelem

1) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési engedélyhez kötött építmény elhelyezése
céljából szükséges, akkor az építési engedélyt megelőzően a polgármester döntésének
megfelelően vehető igénybe.
3) Ha a közterület ideiglenes használata építési munka végzésével kapcsolatos, törmelék
lerakása céljából szükséges az engedélyt az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell kérnie.
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6.§.
Az engedély kiadása
1) Az engedély kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik.
2) A meghatározott időre szóló engedélyt, a határidő lejárta előtt meg lehet hosszabbítani a
kérelmezett új határidőre járó díj egyidejű befizetése mellett.
7.§.
A közterület használati díja
1) A közterület használatáért a közterület használati engedély jogosultja köteles közterület
használati díjat fizetni.
2) A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül a közterület használati hozzájárulásban
rögzített időtartamra és módon köteles megfizetni. (1.sz. melléklet szerint)
3) Hirdetőtábla és hirdető berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni, a
számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.
4) A kézből történő utcai árusítás tilos.
5) A közterület használati díjak évi, havi, napi díjak.
8.§.
1)

Nem kell közterület használati díjat fizetni:
a.) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott
létesítményekért, tárgyakért,
b.) a közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért,
c.) a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomáshelyekért és
megállóhelyekért,
d.) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló
létesítményekért és tárgyakért,
e.) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak
elhelyezéséért,
f.) a fegyveres- és a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat
közterületi létesítményeiért,
g.) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély
vagy balesetveszély elhárítását szolgálják közterületen.

(2) Mentesek a közterület használati díj fizetése alól:
a.) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok,
b.) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység,
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c.) az önkormányzat saját szervezetei (pl. intézményei) által szervezett
rendezvények.
9.§.
(1)

A közterület használati engedélynek tartalmaznia kell különösen:
a.) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,
b.) a közterület használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek
bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,
c.) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos
meghatározását,
d.) az engedély érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti
állapot – kártalanítási igény nélküli – helyreállításának kötelezettségét,
e.) közterületi használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és
megfizetésének módját.
10.§.
A közterület-használati engedély
érvényének megszüntetése
1) A közterület használati engedély érvénye megszűnik, ha az engedélyben meghatározott idő
elteltével, továbbá ha a jogosult bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy.
2) Ha a közterület használati engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül
köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul
helyreállítani.
3) A közterület használati díj megfizetése szempontjából azt az időt is be kell számítani a
közterület használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem
állította.
4) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható okból, továbbá rendkívüli
természeti események bekövetkezése esetén az önkormányzat – a kérelmezővel folytatott
előzetes egyeztetés után – de legkésőbb 30 napon belül köteles újra biztosítani a közterülethasználatot. A filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával
összefüggésben a polgármester egyedileg mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg.
12.§.
1) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó
mértékben használ, köteles a közterület-felügyelő felhívására a jogellenes közterülethasználatot 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.
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2) A jelen rendelet megszegésével, közterületen tárolt forgalomképtelen járműveket a
közterület-felügyelő elszállíttathatja.
3) A közterület-felügyelő - törvényben hatáskörébe utalt szabálysértési tényállások elkövetése
esetén – a szabálysértés elkövetőjével szemben a helyszíni bírságot szabhat ki.
13. §.
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
1) E rendelet a kihirdetés napján hatályba lép.
2) A hatálybalépésével egyidejűleg az 5/2002.(IV.09.) rendelet hatályát veszti.
3) Az érvényes közterület használati engedéllyel rendelkezők a hatálybalépés napjától az új
díjtételeket kötelesek befizetni.

Herceghalom, 2013. november 26.

Erdősi László
polgármester

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

Záradék:
E rendeletet a képviselő-testület 2013. november 26-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve: 2013. december 01.

Dr. Szmodis Jenő
jegyző
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1.sz. melléklet
Közterületi díjtáblázat
Árusító és egyéb pavilon

1.100,-Ft/m² /minden megkezdett hónap

Hirdető berendezés, reklámfelület
területe m2-ben
0 – 1 m21.100,- Ft/ minden megkezdett hónap
1 m2 felett minden megkezdett
m2 után 550,- Ft/ minden megkezdett hónap
Építési munkával kapcsolatos
állvány, törmelék, építőanyag
tárolása

1.000,- Ft/ m²/ minden megkezdett hónap

Idényjellegű és alkalmi árusítás
közterületen

1.100,- Ft/alkalom

Mozgóárusítás

1.100,- Ft/alkalom

Tej és tejtermék árusítása

1.100,- Ft/hét

Mutatványos tevékenység

550,- Ft/m²/hét

Büfékocsi elhelyezése

2.200,- Ft/nap/kocsi

Filmforgatás, stábparkolás

1000,- Ft/m²/óra

6

