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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a közterület-használatról szóló
7/2012.(IV.23.), 12/2013.(IX.16.) 7/2016 (IX.12.),10/2016 (XI.03.)
5/2017. (VII.05.)önkormányzati rendeletekkel módosított
6/2008.(VII.07.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1 ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek
használatáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet célja, hogy:
meghatározza a közterület-használat rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel
a helyben kialakult szokásokra, lakossági igényekre, a településrendezésre és
közlekedésbiztonságra,
megállapítsa a közterület-használat díjának mértékét, megfizetésének módját.
2.§.
(1)

(2)

(3)

A rendelet hatálya kiterjed Hosszúhetény község közigazgatási területén (Kisújbánya és
Püspökszentlászló településrészeken is) az önkormányzat tulajdonában, kezelésében
lévő és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészletekre.
Jelen rendelet rendelkezései a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel
Hosszúhetény község területén tartózkodnak, vagy olyan tevékenységet folytatnak,
melynek során a közterületet használják, igénybe veszik.
A közterületeket, azok építményeit, műtárgyait, berendezéseit és felszereléseit
rendeltetésüknek megfelelően – az állagmegóvás és általános magatartási szabályok
betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.
3.§.
A közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése,
a közterület igénybevétele

(1)
(2)

A közterületek rendeltetésétől eltérő használatához közterület-használati engedély
kérése szükséges.
Közterület-használati engedélyt kell kérni:
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a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

hirdetőtábla, hirdető-berendezés, cég- és címtábla közterületen történő
elhelyezéséhez, közterületbe 50 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, üzleti védtető elhelyezéséhez
mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezéséhez
tájékoztató táblák elhelyezéséhez
építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék és állványzat elhelyezéséhez
kiállítás, alkalmi vásár tartása céljára
személy- és teherszállításra szolgáló gépjármű tárolására
szabadtéri rendezvényre
alkalmi és mozgóárusításra
13/A.§

A közterületek filmforgatási célú használata
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

1

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti filmforgatás célú közterülethasználat vonatkozásában az Ör. szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
Filmforgatás céljára történő közterület-használat nem engedélyezhető az önkormányzat
által szervezett közösségi-köztéri rendezvények idejére és területére.
A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó (engedélyes)
köteles:
a)
a használat teljes ideje alatt a közterület folyamatos tisztántartásáról gondoskodni,
b)
2200 óra után forgatás esetén a területre előírt zajvédelmi előírásokat betartani,
c)
a filmforgatás ideje alatt a közterület-használó a szomszédos ingatlanok gyalogos
vagy gépkocsival történő megközelítését köteles biztosítani,
d)
a közterület-használat (filmforgatás) befejezését követően a területet tisztán és
rendezetten átadni.
Filmforgatás céljából turisztikailag kiemelt közterületnek számít Kisújbánya és
Püspökszentlászló településrészek.
Mentes a közterület-használati díj alól:
a)
a helyi önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,
b)
tudományos, ismeretterjesztés céljából történő filmforgatás.
A közterület-használati díjat 50%-al kell csökkenteni, amennyiben:
a)
az igénybevett közterület nem haladja meg a 100 m2-t, vagy
b)
az igénybevétel nem haladja meg a 30 napot.
A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események (katasztrófák) bekövetkezése esetén a közterület-használati
engedélyt olyan időtartammal kell meghosszabbítani és engedélyezni, ameddig a
filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot az akadály elhárulását követően
azonnal, természeti katasztrófa esetén a szükséges kárelhárítást és helyreállítást
követően ismét biztosítani kell.

Beiktatta: 12/2013.(IX.16.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2013.IX.16-tól.
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4.§.
Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:
a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda)
területének elfoglalásához
az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések
elhelyezéséhez
a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek,
további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához.
5.§.
(1)

(2)

Nem adható közterület-használati engedély:
a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására
b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására, illetve olyan áruk
közterületen történő forgalmazására, amelyet jogszabály tilt
c) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására a KRESZ szabályairól szóló
1/1975.(II.05.) KPM-BM együttes rendelet 59.§. (3) bekezdésében meghatározott
időtartamot meghaladó időre.
Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati
engedély:
a) gépjármű és gyalogos közlekedés céljait szolgáló közterület huzamosabb idejű – 5
napot meghaladó- időtartamú igénybevételére
b) műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.
6.§.

A közterület-használati engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell
benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a kérelmező nevét (cégnevét)
a kérelmező lakhelyének, székhelyének, telephelyének címét
a közterület-használat helyének, időpontjának (időtartamának) meghatározását
az igénybe vett közterület nagyságát
- a közterület-használat célját.
(3) 2 A közterület-használati engedély kiadása a jegyző hatáskörébe tartozik. A döntés
meghozatalára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény ( Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Az engedélyt
alakszerű határozottal kell meghozni.
A jegyző határozata elleni fellebbezést a határozat közlésétől számított – 15- napon
belül lehet előterjeszteni a képviselő-testületnek..
(4) Az engedély:
a)
ideiglenes jelleggel meghatározott idő elteltéig
(1)

2

Módosította: 10/2016 (XI.03.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2016. XI.03-tól
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(5)
(6)
(7)

(1)

(2)

b)
a megállapított feltétel beálltáig
c)
visszavonásig adható meg
Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idény jelleggel,
meghatározott időre lehet kiadni.
A határozott idejű közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap.
Amennyiben az engedély érvényét veszti, határozott időre vonatkozó tartama lejár – az
engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – kártalanítási igény nélkülvissza állítani.
7.§.
Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály más hatóság, vagy
más szerv előzetes engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület használati
engedély csak az engedély illetve hozzájárulás megléte esetén adható ki.
Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és
gondozni.
8.§.
A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

(1)

(2)
(3)

Az engedélyes a közterület használatért díjat köteles fizetni. A díj mértékét az 1. számú
melléklet tartalmazza.
A fizetendő díjat, a megfizetés módját, határidejét a határozatban kell megjelölni.
Engedélyes a díjat a közterület használatára, illetve a közterületen lévő létesítmény
tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
A fizetendő díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap m2 egésznek számít.
39.§.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
A jegyző – külön kérelemre- a következő esetekben adhat részben vagy teljes mértékben
felmentést a közterület-használati díj fizetése alól.
a.) közcélú személyszállítás céljára használt járművek ( autóbusz ) közterületen történő
tárolása esetén.
b.) jótékony, közcélú és sport rendezvények esetében történő közterület- használat
esetében
c.) magánszemély tulajdonában lévő személygépkocsi esetében amennyiben a jármű
tulajdonosa bizonyíthatóan saját ingatlanán nem tudja a tárolást megoldani.
10.§.
A közterület-használati engedély visszavonása
(1)

(2)
3

A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az
engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a díjat a megadott határidőre nem
fizette meg.
Az engedély visszavonás lehetőségére az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

Módosította: 10/2016 (XI.03.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2016. XI.03-tól
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11.§.
A közterület-használat ellenőrzése,
hozzájárulás nélküli használat jogkövetkezményei
(1)
(2)

A közterület-használat szabályszerűségét a jegyző ellenőrzi.
A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót – határidő
kitűzésével – felszólítja a használat megszüntetésére és a közterület – saját költségén,
kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapot szerinti helyreállítására.
4

II. Fejezet
Záró rendelkezések
12.§.
(1)
(2)
(3)

5

A közterület-használat engedélyezési eljárás során a Ket. által szabályozott elektronikus
ügyintézés a technikai feltételek hiánya miatt nem alkalmazható.
Ezen rendelet 2008. július 15- én lép hatályba, hatályba lépésével a Hosszúhetény
község területén alkalmazandó út-és közterület-használati díjak megállapításáról szóló
3/1991.(V.08.) rendelet hatályát veszti.

Hosszúhetény, 2008. június 20.
Faragóné Cseke Blanka sk.
polgármester

Dr. Orbán László sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2008. július 7-én kihirdetésre került.
Hosszúhetény, 2008. július 7.
Dr. Orbán László sk.
jegyző

4
5

Módosította: 10/2016 (XI.03.) önk. rend. 3.§. Hatályos: 2016. XI.03-tól
Hatályon kívül helyezte: 7/2012.(IV.23.) önk. rend. 7.§. Hatályos: 2012.IV.23-tól.
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1.sz. melléklet

Az alkalmazandó út-és közterület-használati díjai
Megnevezés:
1)

2)
3)

4)
5)

6
7)
8)
9)

Díjtételek:

Közterületbe 50 cm-en túl benyúló üzlet-homlokzat
(portál) kirakatszekrény, üzleti védtető (előtető),
hirdető-berendezés, cég- és címtábla
Árusító és egyéb fülke
Tehergépjárművek,
erőgépek,
valamint
ezek
vontatmányainak
elhelyezése
5
tonnáig
(gépjárművenként, vontatmányonként)
Önálló hirdető-berendezés
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag,
törmelék, lakásépítésnél, épületjavításnál és egyéb
munkáknál
Személygépkocsi elhelyezése, tárolása
Idényjellegű árusítás (húsvét, karácsony, pünkösd)
Kiállítás, vásár, alkalmi vásár
Mutatványos tevékenység, cirkusz
Alkalmankénti mozgóárusítás

1.000,- Ft/hó
500 Ft/m2/hó
8.000,- Ft/hó
1.000,- Ft/m2/hó
500 Ft/m2/hó
6000 Ft//hó/gépjármű
500 Ft/m2/alkalom
200 Ft/m2/nap
15.000 Ft/alkalom

A filmforgatási célú közterület-használat díjai

Közterület
megnevezése
Turisztikailag
kiemelt terület
Turisztikailag
nem kiemelt terület

6

Forgatási helyszín

Stáb parkolás

500 Ft/m2/nap

Technikai
kiszolgálás
350 Ft/m2/nap

250 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap

150 Ft/m2/nap

100 Ft/m2/nap

Módosította: 5/2017 (VII.05.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2017. VII.05.

