Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/ 2015. (XII.04.) rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról
Koppányszántó Község Önkormányzatai Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 143.§
(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Möt. 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Koppányszántó község közigazgatási területére a közterületet igénybevevő (használó)
valamennyi állampolgárra, jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, szervezetre kiterjed.
A közterület használata
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) közterület: az önkormányzat minden olyan közhasználatra szolgáló területe – ide értve a közútként
szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára megnyitott és kijelölt részét, továbbá azt a
magánterületet – amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a
közlekedés biztosítása és a közművek elhelyezése;
b) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint tervezett vagy megtartott összejövetel,
felvonulás és tüntetés,
c) mozgóbolt: önjáró vagy járművel vontatott, működési engedéllyel rendelkező árusítóhely;
d) mozgóárusítás: kereskedő vagy megbízottja által gyalogszerrel vagy mozgóboltnak nem minősülő eszköz
segítségével szállítás közben történő vagy megkísérelt árusítás;
e) vásár és piac: olyan adásvételi lehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be;
f) jármű tárolása: ha a jármű külön engedély nélkül közúton vagy egyéb közterületen négy (4) óránál
hosszabb ideig várakozik;
g) plakát (falragasz): olyan sajtótermék, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható; a plakátra
egyebekben a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni;
h) reklámhordozó: minden olyan eszköz, (ideértve típusától, jellegétől, működésétől függetlenül a
reklámberendezést és a reklámfelületet is), amelynek segítségével az emberi tudatra befolyást gyakorló
információk vizuálisan, hallással, ízleléssel, illat-, szagérzékeléssel, tapintással, illetve ezek
kombinációjával bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak és képzettársításra
ösztönöznek. Szerkezetileg több elemből álló reklámhordozó egynek számít.
i) reklámberendezés: minden olyan eszköz, építmény, fixen rögzített vagy mozgó képi, hangeffektusok
megjelenítésére, valamint információk tárolására alkalmas berendezés, (függetlenül annak tartalmától,
elhelyezkedésétől [hogy magán- vagy közterületen található]), amelyet a közterületről érzékelni lehet.
(2) A közterületet rendeltetésének megfelelően, forgalmának akadályozása vagy veszélyeztetése, állagának sérelme
vagy beszennyezése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával a rendeltetésének megfelelően bárki
szabadon használhatja, azon közlekedhet, pihenhet stb.. A közterület rendeltetésszerű használata nem járhat mások
zavarásával és mások hasonló célú jogát nem csorbíthatja. A közterület rendeltetésétől eltérő használat (a
továbbiakban: közterület-használat) csak előzetes bejelentés alapján gyakorolható. Alkalmi és mozgósárusítás
esetén a tevékenység megkezdését megelőzően engedélyt kell kérni a polgármestertől (továbbiakban: közterülethasználati engedély).
(3) Ha a közterület-használat építési (létesítési) engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatban szükséges vagy a
helyi közúthálózatot is érinti, úgy az építési engedéllyel egyidejűleg a közútkezelői hozzájárulást is engedélyeztetni
kell.
(4) A közterület-használatért díjat kell fizetni, amelynek nettó mértékét az 1. számú melléklet határozza meg.
(5) Nem kell közterület-használati engedély valamint bejelenteni sem kell:
a) a közterületnek az önkormányzat és szervei, valamint intézményei általi igénybevételét,
1

b) a fegyveres testületeknek és rendészeti szerveknek, valamint a mentőknek a feladatuk ellátásához
szükséges mértékben,
c) tüzelőanyag, építőanyag és törmelék 48 órát meg nem haladó időtartamú tárolását, amennyiben az nem
akadályozza vagy zavarja a közlekedést,
d) telefonfülkék, út tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezését,
e) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművezetékek, kábelek hibaelhárítása érdekében végzett
munkához, feltéve, hogy a munka nem jár együtt a burkolat stb. felbontásával.
(6) Közterület-használati engedélyt csak az kaphat, aki rendelkezik
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirattal,
b) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel,
c) közút, járda területét érintő használat esetén a kezelő hozzájáruló nyilatkozatával.
(7) Az engedély nem pótolja a külön jogszabályokban előirt egyéb hatósági vagy szakhatósági
amelynek beszerzése a közterületet használni kívánó feladata.
3.§

engedélyeket,

(1) A közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek árusíthatók.
(2) Nem adható engedély illetve a bejelentés alapján a közterület-használat megtagadható
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

szeszesital árusításához, kivéve a vendéglátóipari előkerteket,
a közlekedést akadályozó vagy a biztonságát zavaró berendezésekre, anyagokra, tevékenységekre,
olyan mobil építmény, berendezés létesítésére, elhelyezésére, amelynek külső megjelenése településképi
szempontból nem kívánatos,
a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, munkagépek és
tartozékaik stb. közterületen tárolására,
zajos, bűzös, füsttel, korommal, gőzzel járó, sugárzó, tűz- vagy robbanásveszélyes, illetve a környezet
nyugalmát zavaró stb. tevékenységhez,
köztisztasági vagy környezetvédelmi szempontból kifogásolható közterület-használathoz,
olyan tevékenységhez, amelynek közterületen való folytatását jogszabály tiltja vagy nem teszi lehetővé.
Az engedély kérelmezése
4.§

(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet valamint a bejelentést (a továbbiakban együtt: kérelem) annak kell
kérnie, és megtennie, aki a közterületet használni kívánja. (2. melléklet)
(2) A kérelmet a polgármesterhez címzetten, írásban kell benyújtani.
(3) A kérelem benyújtása a közterület-használatra nem jogosít.
5.§
A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kérelmező nevét, címét, adóazonosító (adó-) számát,
b) vállalkozási engedély, cégbírósági végzés, a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat
másolatát,
c) a közterület igénybevételének célját, helyét, módját, időtartamát és nagyságát,
d) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát,
e) út, járda, térburkolat vagy zöldterület igénybevétele esetén – ha szükséges - a terület helyreállítására,
takarítására vonatkozó megrendelés, megállapodás egy példányát, vagy nyilatkozatot arról, hogy a
helyreállítást, takarítást önerőből és szakszerűen elvégzik,
f) amennyiben a közterület-használat a járműforgalmat érinti vagy befolyásolja, úgy szaktervező által – M
1:500 léptékű – forgalomtechnikai tervet 2 példányban,
g) idényjellegű árusítás esetén a mobil árusítópult stb. megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet 2
példányban,
h) olyan gépek, berendezések felállítása, üzemeltetése esetén, amelyeknek időszakos felülvizsgálata kötelező,
az érvényes felülvizsgálati szakvélemény másolatát,
i) minden olyan egyéb okirat másolatát, amely a közterület-használat engedélyezése során fontos és szükséges.
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A közterület-használati engedély, annak tartalma
6.§
A polgármester a közterület-használatot – amennyiben az minden előírásnak megfelel – engedélyezi, ellenkező
esetben elutasítja. Bejelentés esetén azt tudomásul veszi, kivéve, ha az a 3. § (2) bekezdésének valamelyik pontjába
ütközik.
7.§
(1) A közterület-használatot engedélyező határozatnak tartalmaznia kell:
a) a jogosított nevét, címét, az azonosításhoz szükséges adatokat,
b) az engedélyezett közterület-használat célját, helyét, módját, idejét vagy időtartamát, nagyságát,
c) a takarításra, eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
d) a díj összegét, a fizetés módját, a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit,
e) a közreműködő szakhatóságok szakvéleményébe foglalt előírásokat,
f) az engedélytől eltérő közterület-használat következményeire való figyelmeztetést.
g) ha szükséges, akkor azon kikötést, hogy a közterület-használat csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi
szabályokban előírt módon történhet
h) esetleges egyéb jogszabályi előírásokat.
(2) A közterület-használati engedélyt csak annak jogosítottja, alkalmazottja, kisegítő családtagja vagy megbízottja
használhatja, az nem ruházható át.
8.§
A közterület használatot elutasító határozat tartalmazza az elutasítás indokolását és a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételét követő 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet
fellebbezni.
A közterület-használat módja
9.§
(1)

A közterületet úgy kell használni, hogy az ne zavarja a közterület más részeinek, a szomszédos ingatlanoknak a
rendeltetésszerű használatát. A közterületen elhelyezett tárgyak, dolgok a településképet nem ronthatják.

(2)

A közterület használója köteles a közterületen elhelyezett tárgyakat a használati időn túl a közterületről eltávolítani,
valamint a közterületet rendben és tisztán tartani.
10.§

(1) Közterületen plakát csak az erre a célra létesített táblákon helyezhető el.
(2) Épület, építmény falára, kerítésre, fára, járdára vagy úttestre, közmű- vagy köztéri objektumokra stb. plakátot
elhelyezni tilos.
(3) Plakátot csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a már jogszerűen elhelyezett plakátot ne fedje, és időszerűségét
követően – károkozás nélkül – eltávolítható legyen. A plakát eltávolítása annak a kötelessége, aki elhelyezte vagy
akinek az érdekében elhelyezték.
(4) Reklámhordozó, reklámberendezés elhelyezésére e rendelet 11.§-ának szabályai vonatkoznak.
11.§
(1) Közterületen reklámhordozó elhelyezésére e rendelet szerinti közterület-használati engedély és e rendelet szerinti
mértékű díjfizetés ellenében van lehetőség.
(2) A közterület-használat megszűnte esetén a reklámhordozó létesítője köteles az eredeti állapotot – külön kártalanítás
nélkül – visszaállítani.
Mentesség a közterület-használati díj alól
12.§
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni
a) a rendészeti szerveknek, mentőknek, tűzoltóknak és a vízügyi szolgálatnak az alaptevékenységük céljára és
idejére történő közterület-használatért,
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b) a külön megállapodás alapján elhelyezett szilárd hulladékgyűjtő edényzet közterületi elhelyezéséért.
(2) Díjtalan közterület-használat engedélyezhető, ha
a) a közterület-használat fontos önkormányzati érdeket szolgál,
b) önkormányzati intézmény, szervezet, közhasznú szervezet stb. a használó.
A közterület-használat megszüntetése
13.§
(1) Az engedélyhez kötött tevékenység esetében engedély nélkül folytatott közterület-használatot haladéktalanul meg
kell szüntetni és – ha szükséges – az eredeti állapotot az engedély nélküli közterület-használónak vissza kell
állítania. Ennek elmulasztása esetén az engedélyező hatóság az engedély nélküli közterület-használó terhére és
költségére a helyreállítást elvégezteti.
(2) Meg kell szüntetni a közterület-használatát annak, aki az engedélyétől eltérő módon, időben, feltétellel stb.
használja a közterületet vagy a díjfizetési kötelezettségének az előírt módon nem tett eleget.
A közterület felbontása, munkavégzés a közterületen
14.§
(1) Közterületen bontási munkát a polgármester előzetes hozzájárulásával lehet végezni, a külön jogszabályban 1
foglaltak szerint.
(2) Közterület felbontásához hozzájárulást új közmű létesítése, közmű rekonstrukciója esetén a beruházó kérelmére
lehet kiadni.
(3) Közműjavítás esetén a hozzájárulást a közmű kezelője is kérelmezheti.
15.§
(1) A felbontott közterületek helyreállítását az érvényben lévő műszaki szabványok és előírások, valamint a bontási
hozzájárulásban előírtak szerint kell elvégezni, amit az engedélyező ellenőrizhet.
(2) A helyreállított közterületet külön műszaki átadás-átvételi eljárás során kell a közterület kezelőjének átadni, ahol a
garanciális, szavatossági elemekről – szükség esetén – jegyzőkönyv vehető fel.
16.§
A közterületen munkát végző köteles:
a) a munkákkal érintett területtel szomszédos ingatlanok tulajdonosait, használóit a munkák megkezdése
előtt nyolc (8) nappal értesíteni a munkavégzés kezdő és befejező időpontjáról,
b) forgalomelterelés, korlátozás esetén – amennyiben az a tömegközlekedést érinti – az illetékes
szolgáltatóval egyeztetni,
c) a munkavégzés előtt három (3) nappal a polgármestert értesíteni,
d) a munkahelyet és környékét folyamatosan tisztán tartani, a keletkezett törmeléket, földet stb.
haladéktalanul elszállítani,
e) a munka során a növényzet, közterületi műtárgyak stb. védelméről a bontási hozzájárulás előírtak, illetve a
tőle elvárható módon megóvni,
f) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat a biztonságos közlekedésre
alkalmas állapotban tartani,
g) a közterület szakszerű helyreállítását haladéktalanul elvégezni/elvégeztetni, illetve az eredeti állapotot
helyreállítani,
h) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a hozzájárulásban előírt tömörségi jegyzőkönyvet az átvevőnek
átadni.

1

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet, valamint a
közutak igazgatásról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet.
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Záró rendelkezések
17.§
(1) Ez a rendelet a 2016. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően keletkező ügyekben kell
alkalmazni.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való
megfelelést szolgálja.

Pintér Gábor
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Koppányszántó, 2015. december 04. napján
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
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1. melléklet
A közterület-használat nettó díjai
1.
2.

Alkalmi és mozgóárusítás, szolgáltató tevékenység
végzése
Minden egyéb esetben, amely bejelentés vagy
engedélyköteles

2000 Ft/hó
Egyedi
megállapodás
szerint

2. melléklet2

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Koppányszántói Kirendeltsége
7094 Koppányszántó, Szabadság u.67.
Tel:06-74/476-406 Fax: 06-74-476-406

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Illetékbélyeg helye 3 000.- Ft

1./ Természetes személy, egyéni vállalkozó vonatkozásában
Kérelmező neve (leánykori név is): .....................................................................................
Anyja
…………………………………………………………………………………

neve:

Születési helye, ideje:……………………………………………………………………….
Állandó lakhelyének címe: ...................................................................................................
Adóazonosító száma: ...........................................................................................................
Kérelmező telefonszáma:……………………………………………………………………
2./ Jogi személy esetében
Cég megnevezése: ................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................
Levelezési cím (telephely):…………………………………………………………………

2

Módosította a 2/2016. (II.15.) ör. Hatályos 2016.02.16.
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Adószám: ..............................................................................................................................
Bankszámlaszám:……………………………………………………………………………
Kapcsolattartó neve: ………………………………………………………………………..
Kapcsolattartó telefonszáma:……………………………………………………………….
3./ Közterület-használat célja: ...................................................................................................
Időtartama: ...........................................................................................................................
4./ a.) a közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz).................. ..................................... .
............................................................................................................................................... …...
b.) módja, mértéke (m2-ben kifejezve):
…..................................................................................
c.) a tevékenységhez használt eszköz, utca berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga,
rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.)
……………………………………………………………………………………………
5./ Ha a közterület-használat célja mozgóbolt üzemeltetése:
a) a mozgóbolt mozgási körzete: .................................................................................................
b)
megállási
…………………………………………………………………………….

helyek:

6./ A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. cégbírósági,
ill. bírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, működési
engedély, építési engedély, stb.) száma, megnevezése (fénymásolatot mellékelni kell):
...............................................................................................................................................
7./ A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy:
neve: .....................................................................................................................................
telefonszáma:.........................................................................................................................
Koppányszántó, 20....... év ….............................hó ….........nap
.......................................
kérelmező aláírása
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