Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2010. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a közterület és az önkormányzat tulajdonában lévő közutak
használatáról

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2010. (V.2.) önkormányzati rendelete
a közterület és az önkormányzat tulajdonában lévő közutak használatáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya
44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Papkeszi község közigazgatási területén állandó vagy
ideiglenes jelleggel tartózkodó és tevékenykedő természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
2. § (1) A rendelet értelmezésében a
1. Közterület: Papkeszi község közigazgatási területén belül az önkormányzat
tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként
nyilvántartott belterületi földrészlet, a belterületi földrészletek közhasználatra
átadott részére.
2. Üzemképtelen jármű az olyan jármű, amely
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezik és
b) a közúti forgalomban csak engedéllyel és jelzéssel vehet részt vagy
c) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű vagy
d) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.
3. § (1) A közterületek építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelelően mindenki ingyenesen használhatja.
(2) A közterületen lévő építmény, berendezés, felszerelés és növényzet megóvása minden
természetes és jogi személy kötelezettsége.
(3) Közterületen szeszes ital fogyasztása tilos.
4.§ (1) A közterületek használata közterület-használati engedélyhez kötött.
(2) Közterület-használati engedélyt kell kérni a polgármestertől:
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető,
hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
b) árusító-fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
c) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,
d) önálló hirdető-berendezések, cég- és címtáblák, transzparensek elhelyezésére,
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
f) mozgóárusításra,
g) alkalmi vásár célára,
h) kiállítás céljára,
i) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
j) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
(3) A közterület használata érvényes közterület-használati engedély birtokában kezdhető
meg.
(4) A közterület használata iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kell
benyújtani.
(5) A közterület-használati engedély megadásáról a polgármester 5 munkanapon belül dönt.
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(6) A polgármester határozatban közterület-használati engedélyt ad ki.
a) meghatározott időre,
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy
c) visszavonásig
ad ki.
(7) A határozat tartalmazza a közterület használat
a) engedélyezett időtartamát,
b) módját,
c) célját,
d) díjának összegét,
e) díj megfizetésének módját és
f) a díj meg nem fizetésének szankcióit.
(8) A közterület-használati engedély érvényességének megszűnését követően az engedélyes
köteles az eredeti állapotot helyreállítani.
5. § Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély
legfeljebb 30 munkanapra adható.
6. § (1) Nem adható közterület-használati engedély
a) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű,
b) mezőgazdasági vontató,
c) munkagép,
d) pótkocsi vagy
e) 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz
közterületen való tárolására.
7. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni.
(2) A díj mértékét a 4. § (2) bekezdésében meghatározott jogcímek szerint kell besorolni és a
2. mellékletében a jogcímhez tartozó díjtétel szerint megállapítani a mértékegység
egészrekerekítésével.
8. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak nem közlekedési célú használata után a
3. mellékletben 1. pontjában megállapított igénybevételi díjat kell fizetni.
(2) Az igénybevételi díj mértékének megállapításhoz az igénybe vevő a 3. melléklet 2.
pontjában meghatározott adatokat köteles szolgáltatni.
9. § (1) A közterület használati díj megfizetése alól non-profit szervezet által rendezett
a) jótékony
b) közcélú vagy
c) kulturális
rendezvény esetén a polgármester részben vagy egészben felmentést adhat.
10. § (1) A polgármester gondoskodik
a) a közterület-használat szabályszerűségének,
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b) az önkormányzat tulajdonában lévő közutak nem közlekedés célú használata után
fizetendő igénybevételi díj ellenőrzéséről.
11. §A polgármester az engedélyt visszavonja, ha a közterületet az engedélytől eltérő célra,
vagy módon használják.
12. § (1) Amennyiben törvény, vagy kormányrendelet rendelkezése szerint másként nem
minősül, szabálysértést követ el, aki
a) közterületet engedély nélkül,
b) közterületet az engedélyezettet meghaladó mértékben,
c) közterületet az engedélytől eltérő módon,
d) közterületet az engedélytől eltérő célra használ, vagy
e) az önkormányzat tulajdonában lévő közutak igénybevételére megállapított díjat nem
fizette be, 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtandó.
13. § (1) A rendelet 2010. május 25. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Papkeszi Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 4/2004. (IV.2.)
számú rendelete.
14. § A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.

Ráczkevi Lajos
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

Kihirdetve: 2010. (V.2.)
Fodor Krisztina
jegyző
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1. melléklet a 8/2010. (V.2.) önkormányzati rendelethez
1. A kérelmező neve (cégneve, képviselője)
1.1. A kérelmező személyi ig. száma
1.2. Állandó lakhely, székhely címe
1.3. Adószáma
2. Közterület-használat időtartama
3. A közterület-használat
3.1. Helye (telepítési helyszínrajz, helyrajzi szám, utca, házszám, stb.)
3.2. Célja
3.3. Mértéke
4. Az engedélyhez használt utcaberendezés, tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja,
forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.).
5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma.
6. Dátum
7. Kérelmező aláírása (vállalkozás esetén bélyegző)
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2. melléklet a 8/2010. (V.2.) önkormányzati rendelethez1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
10.

1

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,
hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti
díj tényleges felületre vonatkozik)
Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató tárolása
Személygépkocsinként
Teher- és különleges gépjárművek valamint, ezek
vontatmányainak elhelyezésére
Önálló hirdető-berendezések, táblák
Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás,
állványelhelyezés:
Alkalmi vásár, kiállítás, mozgóárusítás, rendezvények 0 – 10
m2
Alkalmi vásár, kiállítás, mozgóárusítás, rendezvények 10 m2
fölött
Vendéglátó-ipari előkert
Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes
használata
Egyéb: a díj mértékét – a fentiek figyelembevételével –
esetenként kell megállapítani.

300 Ft/m2/év

6 000 Ft/év
3 600 Ft/év
6.000 Ft/év
600 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/hó
500 Ft/m2/nap
250 Ft/m2/nap
600 Ft/m2/hó
120 Ft/m2/nap

Módosította 13/212. (IX.28.) Hatályos 2012. október 1-tıl.
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3. melléklet a 8/2010. (V.2.) önkormányzati rendelethez

1.

Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak nem közlekedési célú használata után
fizetendő igénybevételi díj mértéke 600,- Ft/alkalom.

2. Bejelentő lap Papkeszi község tulajdonában lévő közutak nem közlekedési célú
használata után fizetendő igénybevételi díj megállapításához
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

A díjfizető neve (cégneve, képviselő neve)
A díjfizető személyi ig. száma
Állandó lakhely, székhely címe
Adószáma
A nem közlekedési célra igénybe vett közutak felsorolása utcanév vagy helyrajzi
szám szerint
Az igénybe vétel időtartama
Az igénybevétel célja
Dátum
Díjfizető aláírása
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