Velem Község Önkormányzata Képviselıtestülete
7/1999.(XI..04.) számú rendelete

a közterület használatról

Velem Község Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
E rendelet megalkotásának célja az, hogy a község közterületeinek rendeltetéstıl eltérı célra való használatának
szabályait megállapítsa.

A rendelet hatálya
2. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed azon magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkezı
gazdasági társaságokra akik, amelyek közterületet rendeltetéstıl eltérı célra kívánnak használni, illetve
használnak.

(2)

A rendelet hatálya Velem község közigazgatási területén található, közterületnek minısülı földterületekre
terjed ki.

Értelmezı rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
o
közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet rendeltetésének megfelelıen bárki használhat és az ingatlan nyilvántartás akként
tart nyilván,
o
zöldterület: parkok, sétányok, vendégjárdák füvesített részei, utcák fái, virágosított területei, temetı,
o
választás: az országgyőlési képviselık, helyi önkormányzatok és polgármesterek választása, /országos,
illetve helyi/népszavazás, népi kezdeményezés.

II. fejezet
A közterületek használata
4.§
(1)
(2)

A közterületeket elsısorban rendeltetésüknek, a rájuk vonatkozó hatósági elıírásoknak és engedélyeknek
megfelelı módon lehet használni. E használati jog bárkit megillet.
A közterületeket rendeltetéstıl eltérı célra jogszabályban meghatározott eseten túl kizárólag e
rendeletben meghatározott feltételekkel szabad használni.

5. §
(1)

A közterület rendeltetéstıl eltérı célra való használata jogerıs önkormányzati hatósági engedély
/továbbiakban: engedély/, illetve a közterület bontását illetıen kezelıi hozzájárulás alapján kerülhet sor.

(2)

Az engedély iránti kérelmekrıl a polgármester dönt. Nem adhatja meg az engedélyt a polgármester, ha e
rendeletben tiltott célra kívánja a kérelmezı a közterületet használni.

(3)

Az engedély tartalmazza a használat céljára, kezdetére, idıtartamára, díjára a közterület használó jogaira,
kötelezettségeire és e rendeletben meghatározott egyéb feltételekre vonatkozó elıírásokat.

6. §
Nem adható engedély a közterület rendeltetésétıl eltérı célra való használatra az alábbi esetekben:
a.)

b.)
c.)
d.)

e.)
f.)

zajos, bőzös, tőz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, szeszes ital forgalmazására – ide nem
értve a vendéglátó ipari elıkertben való, illetve a külön jogszabály alapján engedélyezett alkalmi
árusítást,
elárusítóhelyek, üzletek környékén áru – és göngyöleg tárolására,
tüzelıanyag 24 órán túli tárolására,
a közlekedés biztonságát veszélyeztetı anyagok, berendezések elhelyezésére /abban a kérdésben, hogy az
adott tárgy veszélyezteti a közlekedés biztonságát a Közútkezelı Kht., vagy a közlekedési hatóság
állásfoglalása az irányadó/,
üzemképtelen jármővek tárolására,
a községképbe nem illı, közízlést sértı tárgyakra, berendezésekre.

7. §
(1)

A közterület rendeltetéstıl eltérı célra való használatára vonatkozó kérelmeket a körjegyzıségen kell
benyújtani /továbbiakban: Hivatal/.

(2)

Az engedélyezési eljárás során – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
109. §-ban foglaltakra – az államigazgatási eljárásról szóló módosított 1981. évi I.- törvény
rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.

A közterület használati díj
8. §
(1)

A közterület rendeltetéstıl eltérı célra történı használatért díjat kell fizetni. A díj összegét,
megfizetésének idejét, módját az engedély tartalmazza.

(2)

A díj összegét a közterület használat jogcímére, idıtartamára tekintettel az 1. számú mellékletben
foglaltak alapján kell megállapítani.

(3)

A díj összegének megállapításakor minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számit. A létesítmény
által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásakor a létesítmény alapterületét és a használathoz
szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni. Reklámtábla esetén a reklámfelület az irányt
adó.

(4)

A díj összegét a polgármester által kiadott engedély jogerıre emelkedését követı 3 napon belül kell
megfizetni.
Az engedélyezı a közterület használati díjat elengedheti, ha a közterületet:
a)
b)

jótékonysági célú rendezvényre, sport, kulturális rendezvényekre,
községi közérdeket kielégítı célra veszik igénybe.

A közterület használatra vonatkozó egyéb szabályokat azonban ezen esetekben is alkalmazni kell.

A közterület használat idıtartama
9. §
(1)

Közterület használati engedély határozott idıre adható azzal, hogy a közterület használat legrövidebb
idıtartama 1 nap, leghosszabb idıtartama 1 év. Ezen idıtartamot meghaladó közterület használatra
kizárólag az engedély meghosszabbítása esetén van lehetıség.

(2)

A meghosszabbításra az engedély kiadásának szabályait kell megfelelıen alkalmazni.

10. §
(1)

Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes
a.)
b.)
c.)

(2)

a közterületet nem az engedélyben meghatározott módon és idıben használja, vagy
a közterület használat jogát más személynek átengedte, vagy
az engedélyben meghatározottnál nagyobb, vagy máshol található területet foglal el.

Az (1) bekezdésben meghatározott visszavonásra a közterület használat szabályainak ismételt vagy
folytatólagos megszőnése esetén és csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a közterület használót a
szabálytalanság észlelését követıen annak megszüntetésére írásban felszólították. Indokolt esetben
/különösen balesetveszély, közlekedés biztonságát veszélyeztetı tevékenység/ az írásbeli felszólítás
mellızhetı.

11. §
Indokolt esetben (pl. munkaszüneti nap) a közterület rendeltetéstıl eltérı célra való használatára a polgármester
által kijelölt hivatalos személy a helyszínen adhat engedélyt, amennyiben a használatot e rendelet rendelkezései
nem tiltják. A hozzájárulás ezen esetben nem haladhatja meg a 48 órát. A díjat nyugta ellenében kell átvenni. A
használat jogszerőségét a nyugta bizonyítja.

Közterület helyreállítása
11. §
Az engedélyes köteles az engedélyezett közterület használatot követıen a közterületet eredeti állapotába
visszaállítani.

12. §
A közterület rendeltetésétıl eltérı célra való használatára vonatkozó engedélynek ki kell térnie a közterület
helyreállítására is.

III. fejezet
Választásokkal összefüggı hirdetések kapcsán történı közterület használat szabályai
13. §
(1)

Az egész község területén tilos plakátot, vagy más hirdetéshordozót elhelyezni közlekedési jelzıtáblán,
autóbuszváróban, közterületi fákon, közterületi berendezési tárgyakon és magasabb jogszabályok által
tiltott egyéb helyeken.

(2)

Az önkormányzati intézmények vezetıi az általuk használt épület tekintetében a hirdetéshordozó
elhelyezésére hozzájárulást nem adhatnak.

(3)

Tilos hirdetés hordozót elhelyezni a szavazóhelyiség 50 méteren belüli környékén.

14. §
A rendeletben nem tiltott közterületen a közterület foglalási hozzájárulásra vonatkozó elıírások betartásával
reklámtábla elhelyezhetı.

IV. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
14. §

(*)

V. fejezet
Záró, átmeneti rendelkezések
15. §
(1)
(2)

*

E rendelet 1999. november 4.-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követıen indult ügyekben
kell alkalmazni.
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszíti Velem Község Önkormányzatának 5/1992.
(VI.15.) számú képviselıtestületi rendelete.

Hatályon kívül helyezte 9/2000. (VIII.27.) önkormányzati rendelet

Velem, 1999. november 3.

Rétiné Tóth Anikó
jegyzı

Horváth Miklós
polgármester

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetésre került:

Velem, 1999. november 4.

Rétiné Tóth Anikó
jegyzı

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

**

számú melléklet (**)

Árusító és épített pavilon
Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat /portál/
elıtetı, üzleti védıtetı, cég- és címtábla, reklám, fényreklám
Hirdetı berendezés
Az egyes létesítményekhez szükséges gépjármő várakozóhely
Építési munkálatokkal kapcsolatos állvány, építıanyag, törmelék
Alkalmi és mozgóárusítás
Mutatványos tevékenység
Vendéglátó ipari elıkert
Idényjellegő árusítás /zöldég, fenyı, gyümölcs/

Módosította 3/2003. (III.14.) önkormányzati rendelet

200 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
2.000 Ft/gk/év
200 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/nap
50 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/nap

