CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2002 (XII.12.) rendelete
a közterületek használatáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében foglaltakra, Csátalja Községi
Önkormányzat Képviselô-testülete a következô rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat,
figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a községrendezési,
közlekedésbiztonsági szempontokra;
b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját;

2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Csátalja község közigazgatási területén belül az
önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévô, az ingatlan-nyilvántartásban
közterületként (pl. utca, járda, tér, játszótér, park,) nyilvántartott belterületi
földrészletekre (a továbbiakban: közterület).
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkezô szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község
területén tartózkodnak és tevékenykednek.

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele
3. §
(1) A közterületeket rendeltetésüknek megfelelôen – állaguk sérelme nélkül és az
általános magatartási szabályok betartásával – bárki szabadon használhatja.
(2) A közterületek rendeltetéstôl eltérô használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) közterület-használati engedély szükséges.
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(3) A közterület-használati engedély tárgyában átruházott önkormányzati hatósági
hatáskörben a polgármester jár el.
(4) A közterület-használati engedély iránti kérelmet e rendelet 1. számú melléklete
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A közterület-használati engedélyt
annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Az engedély iránti kérelem
beadása illetékköteles (a mindenkori általános tételű eljárási illeték összegével
azonos).
(5) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott
időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.
(6) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:
- jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,
- közterület-használat célját és időtartamát (kezdés-befejezés),
- közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását,
- az engedély érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az ereti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
- közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját.
- közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj) viselésének
és megfizetésének módját,
- közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási,karbantartási
és tisztántartási kötelezettség előírását.
(7) A közterület-használati engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott
határozatot közölni kell:
- a kérelmezővel
- a közterület-használati díj beszedésével megbízott személlyel
(8) A közterület használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb –
hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek, illetve hozzájárulások beszerzését.
(9) A kijelölt közterületet a használat után az igénybe vevő köteles az eredeti
állapotban helyreállítani, vagy ha ez nem lehetséges, az okozott kárt megtéríteni.

4. §
(1) Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
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c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek,
további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve
lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza,
d) az alkalmi árusoknak és évente egyszer a búcsúi, cirkuszi mutatványosoknak és
árusoknak.

(2) Nem adható közterület-használati engedély
a) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények
kivételével,
c) szeszesital forgalmazása céljából, községi szervezett ünnepségek, vásár és búcsú
kivételével,
d) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

5. §
Közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása

(1) Meg kell vonni az engedélyt, ha a használó a közterületet nem az engedélyezett
célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő
15 napon belül nem tesz eleget.
(2) Megvonható a közterület-használati engedély, ha a használó a közterületen
folytatott tevékenységével szabálysértést követ el.
(3) Ha a használó a közterület-használatát az engedély lejárta előtt meg kívánja
szüntetni, köteles ezt a szándékát írásban bejelenteni.
(4) A használó közterület-használati joga megszűnik, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító okirat érvényessége megszűnik.
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6. §
Közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó
a polgármester írásbeli felhívására köteles a használatot azonnal megszüntetni és a
közterület eredeti állapotát saját költségén minden kárigény nélkül helyreállítani.
(2) Aki a közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy engedélyben
foglalt feltételektől eltérő módon használ, az a szabálysértés jogkövetelményein
túlmenően az engedély nélküli vagy az eltérő használat időtartamára az egyébként
fizetendő közterület-használati díjat is köteles megfizetni.
(3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az
engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére – a közterület használatot
engedélyezni lehet. Ugyanakkor a használó nem mentesül a (2) bekezdésben
foglalt követelmények alól.
(4) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester
gondoskodik.

7. §
A közterület-használati díj megállapítása

(1) A közterület-használatért a közterület-használati engedély jogosultja közterülethasználati díjat köteles fizetni.A díj mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A közterület-használati díjat az önkormányzat költségvetési számlájára befizetési
csekken a közterület használatának megkezdésekor, illetve a határozatban foglaltak
szerint kell befizetni. A közterület-használati díj fentiek alóli befizetési kötelezettsége
alól kivétel a piaci napokon történő termékek árusítása. Ezekben az esetekben
hitelesített nyugtát kell adni a beszedett díjról. Ilyen díjakat csak a polgármester erre
vonatkozó megbízásával rendelkező személy szedhet.
(2) A használati díjat a ténylegesen elfoglalt terület négyzetmétere alapján kell
megállapítani.
(3) Hirdetőtábla és hirdető berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba
venni.
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(4) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a
létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a
hozzá tartozó – az alapterületen túlnyúló – szerkezet (ponyva, tető, stb.) területét
együttesen kell figyelembe venni.
(5) A közterület-használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak. A díj szempontjából
minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.
Közterületi szabálysértések
8. §2

(1)
(2)
8/A. §3
(1) A közterület filmforgatási célú használatára az e szakasz rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) A közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági
szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskört a polgármester
gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés szerinti jóváhagyás megtagadható, ha a filmforgatás
a) a lakosság nyugalmának túlzott, aránytalan mértékű zavarásával járna,
b) a településen való közlekedést jelentősen korlátozná,
c) a közerkölcs vagy a közízlés sérelmével járna.
(4) A közterület filmforgatási célú használatának díja: 0.- Ft.
(5) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, továbbá a
rendkívüli természeti események esetén a hatósági szerződést olyan
időtartammal kell meghosszabbítani, és a közterület-használatot
engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.
(6) A filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás a filmforgatás befejezésekor
köteles a közterület eredeti állapotát helyreállítani.
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(7) A közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos eljárásra a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a települési
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú
használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013.(VI.14.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet 2003. január l. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a
közterülethasználatról és a közterülethasználati díj megállapításáról szóló
7/1992./XII.21./ sz. rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jogharmonizációs záradék
10. §(1)

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Csátalja, 2002. december 11.

Kovács Antal

Gallóné Petike Éva

polgármester

jegyző

Kihirdetve: Csátalja, 2002. december 12.
Gallóné Petike Éva
jegyző
_______________________________________________________________________
(1)Megállapította a 8/2009.(XII.3.) rendelet Hatályos: 2009. december 3-tól
(2)Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatálytalan
2012.április 27-től
(3) Megállapította a 13/2013.(IX.27.) önkormányzat rendelet. Hatályos: 2013. október 1-től

1.melléklet

KÉRELEM
Közterület-használati engedélyhez

1. A kérelmezô neve, személyi ig. száma:
2. Állandó lakhely, székhely címe:

3. Közterület-használat célja: .........................idôtartama:....................…
módja: ………………………………………….
4. A közterület-használat
a) helye:
b) mértéke (m2-ben)
5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:

Dátum: ………………………………….

……………………………………..
kérelmező aláírása

2. melléklet

A közterület-használati díj mértéke

1.

Közterületre elhelyett hirdetőtábla, cég- és
címtábla

3.000.- Ft/év

2.

Önálló hirdetőberendezés

2.000.- Ft/m2/hó

3.

Építési-, tüzelő- és egyéb anyagok

100.- Ft/m2/hó

4.

Árusító és egyéb fülke (pavilon)

500.- Ft/m2/hó

5.

Idényjellegű árusítás

100.-Ft/m2/nap

6.

Alkalmi és mozgóárusítás

100.- Ft/m2/nap

7.

Vendéglátóipari előkert

8.

Mutatványos tevékenység (búcsú, cirkusz, hinták,
sátrak, céllövölde)

9.

Tehergépkocsi, pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági
vontató és autóbusz elhelyezése

10.
Roncsautó, roncs-munkagép vagy tartozékok
Ft/m2/nap

20.000.- Ft/év

100.-Ft/m2/nap

5.000.- Ft/év
300.-

