Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7./2013. (VII.11.) önkormányzati
rendelete
A közterületek használatról
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint
állami kitűntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (5) bekezdésében, a Mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény 35/B. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja
1. § (1) A rendelet célja Csetény község közterületeinek, és zöldterületeinek védelme
községképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint
közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület
rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait és az esztétikus lakókörnyezet
kialakítását.

2. (2)E rendelet alkalmazásában:
a. a)közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvényben (a továbbiakban: Étv.) leírt közterületi értelmezés;
b. b)középület: azon épület, melyet az állam, vagy az önkormányzat jellemzően
- választott testületei, közigazgatási feladatokat ellátó szervei, valamint az általuk
fenntartott, közfeladatokat ellátó intézményei,
- a bíróságok és az ügyészségek,
- a rendvédelmi szervek
útján közfeladat ellátására használ;
c. c)zöldfelület: állandóan növényzettel fedett közterület;
d. d)rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott
békés összejövetel, felvonulás és tüntetés;
e. e)vásár, alkalmi árusítás: országos, vagy helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi
tehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be;
f. f)mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusítóhely, amelyre vonatkozó
működési engedély birtokosának székhelye vagy telephelye nem Borzavár község
közigazgatási területén található;
g. g)mozgó árusítás: Csetény község közigazgatási területén székhellyel vagy
telephellyel rendelkező kereskedő önjáró vagy gépjárművel vontatott árusítóhelye;
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h. h)vállalkozási, értékesítési tevékenység termék közterületen történő bemutatásával: az
üzlet, vállalkozás a forgalmazott terméket nyitvatartási idő alatt az üzlet, vállalkozás
székhelye, vagy telephelye közelében, közterületen állítja ki;
i. i)alkalmi árusítás: Csetényben székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozás
árusítása, amelynek során az egyes árusítási alkalmak között árusítási szünet van;
j. j)idényjellegű árusítás: Csetényben telephellyel rendelkező vállalkozás legalább heti 5
napon keresztül történő, egybefüggően 60 naptári napot meghaladó árusítása.
k. k)hirdető berendezés: a reklám- és hirdetőtábla, oszlop, szalag, és a KRESZ-ben,
illetve közlekedési ágazati szabványban nem szereplő minden olyan eszköz (pl.:
fotómontázs, fotómozaik), amelynek célja, hogy valamilyen szolgáltatásra,
gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre, tevékenységre, stb. felhívja a
figyelmet;
- állandó tartalmú hirdető berendezés: olyan hirdető berendezés, amelynek tartalma a
létesítés és a megszüntetés közötti időben nem változik (ide nem értve a tartalom
frissítését vagy a kivitelezés felújítását);
- változó tartalmú hirdető berendezés: a hirdető berendezés tartalma bizonyos
rendszerességgel megváltozik, eközben a hirdető berendezés fizikailag változatlan
helyen marad;
l. l)cégtábla, címtábla, cégér: intézmény, vállalat, vállalkozó, szolgáltató, stb. nevét
logóját esetleg címét tartalmazó, és az érintett ingatlanon elhelyezett tábla, vagy
felirat, illetve valamely mesterség jelvényeként használt, üzlet, műhely bejárata fölé
kifüggesztett tárgy, vagy címszerű ábrát tartalmazó eszköz;
m. m)hirdetmény: a falragasz, felirat, szórólap, értesítés, tájékoztató, valamint választási
hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton, akár házilag, illetve felfestéssel
(ecsettel, szórással) készült;
n. n)megállító tábla: többnyire az épület bejárata közelében, vagy a reklámozott
létesítmény megközelítését elősegítő, időszakosan elhelyezésre kerülő ideiglenes
hirdető berendezés;
o. o)fás szárú növény: lombhullató és örökzöld fák, bokorfák együttes megnevezése;
p)fakivágás: minden olyan fás szárú növény kivágása, melynek törzskörmérete a 6 cm-t
meghaladja, illetve a fapótlási kötelezettségként elültetett fák kivágása
törzskörmérettől függetlenül; nem tartozik ide az ifjító metszés, csonkolás;

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Csetény Község közigazgatási területén belül az
önkormányzat tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban
közterületként ( pl. közút, járda, tér ) nyilvántartott belterületi földrészletekre,
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továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére ( a továbbiakban )
együtt: közterület.

2. (2)A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságra, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a község
területén tartózkodnak, tevékenykednek.

3.§. A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelelően, állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával,
mindenki használhatja.

3. A közterület használat engedélyezése, a és a közterület igénybevétele

4.§. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület – használati engedély
szükséges.

Közterület-használati engedélyt kell kérni a közterület használatára az alábbiakban felsorolt
esetekben:
a. a)a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cégtábla,
címtábla, cégér elhelyezésére;
b. b)árusító és egyéb fülke (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány,
stb. árusítását szolgáló pavilon, bódé) elhelyezésére, kivéve, ha annak létesítése építési
engedélyhez vagy bejelentéshez kötött;
c. c)a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke,
pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség elhelyezéséhez;
d. d)a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez;
e. e) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút; alapzatos zászlórúd, önálló
hirdető berendezés és térelemek (pl. pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák,
közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére;
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f. f)kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá
mutatványos tevékenység és cirkusz céljára;
g. g)közterületet érintő film- és televízió-felvételre;
h. h)építési munkával kapcsolatos építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek,
konténerben tárolt bontási és építési törmelék nem közúton történő elhelyezéséhez,
tárolásához.
i.

i)üzemképtelen jármű ideiglenes tárolásához.
10. j)a közterület turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó ipari – ipari hasznosításához.
k. k)Az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű
várakozóhelyek céljára.

5. §. Nem kell közterület - használati engedély:
a. a)A közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda)
területének az elfoglalásához,
b. b)az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
c. c)az élet és balesetveszélyt elhárító munkák azonnali megkezdéséhez,
d. d)nyomvonal jellegű létesítmények kialakításának megkezdése;
e. e)közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállítása céljára üzemzavar esetén,
és a közterületen illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek
hibaelhárításának munkálataihoz
f) az országgyűlés és önkormányzati választások, országos és helyi népszavazás
idején hirdetmény, plakátok középületeken, kirakatokban történő elhelyezéséhez, ha
ahhoz, a tulajdonos illetve a kezelő hozzájárul.

6. § (1) Közterületi-használati engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe
tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben vonatkozó

4

szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az engedély:
- ideiglenes jelleggel meghatározott idő leteltéig,
- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
- a visszavonásig adható meg.
(3) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap,
amely kérelemre többször meghosszabbítható,
(4)Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti
állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani,
(5) Ha a közterület ideiglenes jellegű használatára építési munka végzésével
kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb, elhelyezése céljából
szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell megkérnie,

7.§ (1) Nem adható közterület – használati engedély:

a. a)a tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b. b)a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység
végzésére,
(2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület
használati engedély:
a.
b.

a)közlekedési területre, ( az út területére )
b)műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.

8.§.(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet ( ide értve az önálló
hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is. )
jogszabály valamely hatóság vagy szerv engedélyéhez, hozzájáruláshoz köti, a
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közterület – használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.
(2)Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani,
gondozni.

4. A közterület – használati díj mértéke, fizetésének a módja

9.§. (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2.
számú melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés módját és
határidejét a határozatban kell meghatározni.
(2)Az engedélyes az engedély birtokában a közterület – használati díjat a közterület
használat nélkül is köteles megfizetni.

(3)A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál
a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület
mértékét az Országos Települési és Építési Követelményekről szóló (OTÉK) szabályok
szerint kell figyelembe venni.
Cég, cím és hirdetőtábla, hirdetőberendezés, transzparens elhelyezése esetén
annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett
hónap, nap. m2, egésznek számít.
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5. A középületeknek nemzeti ünnepeken
történő fel lobogózása
10. §(1) Az Alaptörvényben meghatározott nemzeti ünnepeken Csetény
községben valamennyi középületen Magyarország lobogóját (a továbbiakban:
lobogó) ki kell tűzni.

(2) A közterületek fel lobogózásáról Csetény Községi Önkormányzat
gondoskodik.

(3) A nemzeti ünnep alkalmával a méltó megemlékezés érdekében csak tiszta,
jó állapotban lévő lobogók és községi zászlók használhatóak.

(4) A fel lobogózást a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről szóló
132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet szabályai szerint kell elvégezni.

11. § (1) A fel lobogózást az ünnepet megelőző munkanapon 18.00 óráig, a bevonást az
ünnepnap elteltét követő munkanapon legkésőbb 18.00 óráig kell elvégezni.

4. (2)Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló
személyek, vagy tömegszerencsétlenség esetén a polgármester elrendelheti az
önkormányzati tulajdonban lévő középületek gyászlobogóval való fel lobogozását.
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6. Közterületet érintő film és televízió felvétel
12.§. Film- és televízió felvételre vonatkozó kérelmet a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnál kell benyújtani, de a 2. számú melléklet szerinti díj
a települési önkormányzatot illeti.
7. Mentesség a közterület – használati díj fizetése alól
13.§. A polgármester indokolt esetekben a közterület – használati díj fizetésének
kötelezettsége alól - kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:
pl.: a) jótékonysági rendezvény esetében,
8. A közterület – használati engedély visszavonása

14.§ Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő
célra vagy módon használja és a közterület – használati díjat a megadott határidőre
nem fizette be..
A fentiekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

9. Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

15.§.

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely
egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c.
c)műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.
(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület – használati engedély nélkül
nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos az üzemképtelenné vált
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járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani.
(3) Az üzemképtelen jármű közterület – használati engedélyét az üzemben
tartónak kell megkérni.
(4) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület - használati
engedély a KRESZ – ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra
adható.
10. Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei

16.§.

(1) A közterület – használat szabályszerűségének az ellenőrzéséről az
önkormányzat a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(2) A közterület engedély nélküli használata esetén a használót a jegyző

határidő
kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére és a közterületet a saját
költségén, - kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának
helyreállítására.

17.§

(1)A jelen rendelet 16.§ (1) és (2) – ben a jegyző a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL – törvény 94/A § - a
szerint jár el, amely a közterület engedély nélküli és az engedélytől eltérő
használatának felelősségre vonását alapozza meg.

(2) A közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos kötelezettségek
megszegésének
következményét és a szankciórendszerét a Közigazgatási, hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény VI/A fejezete
határozza meg, amelynek a formája a közigazgatási bírság és a helyszíni bírság.
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A közösségi együttélést zavaró magatartások ne maradhassanak , a jelen rendelet
17.§ (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények nélkül, a rendelet
keretei közötti szabályozás lehetőségét biztosítják a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 8.§. (2) bekezdése és a
143.§. (4) bekezdés d) – pontja is.

18.§.E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.

11. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

19. §

Jelen rendeletet a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni,
hatályba lépése nem érinti az ezt megelőzően kiadott közterület-használati
szerződések érvényességét.

20. § (1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csetény Község
Önkormányzatának a közterület
használatáról szóló 10/2004.(VI.24.) önkormányzati
rendelete.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csetény Község
Önkormányzatának a közterület használatáról
szóló 10/2004.(VIII.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2008. (VI.25.) önkormányzati
rendelete.
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Csetény, 2013. július 11.

Albert Mihály
polgármester

Müller József
jegyző

Záradék:
A rendelet 2013. július 26. napján lép hatályba.

Csetény, 2013. július 11.

Müller József
jegyző
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1. melléklet a 7./2013. (VII.11.) önkormányzati rendelethez

Kérelem a közterület – használatról szóló rendelethez

1. A kérelmező neve: …...................................................

2. A kérelmező személyi igazolvány száma: ….............................................

3. A kérelmező állandó lakhely, székhely címe:.........................................

4. A közterület használatának a célja: …....................................................
5.A közterület használatának az időtartama:...............................................
6.A közterület használatának:
a): helye ( telepítési vázrajz )
b) módja, mértéke ( m2 – ben )
c) Az engedélyhez használt utcaberendezési tárgy műszaki leírása
( anyaga, rögzítés módja, forgalmi rendszáma, típusa,
megengedett legnagyobb összsúly )
7. a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:

Dátum:

aláírás:................................................
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2. melléklet a 7./2013. (VII.11.) önkormányzati rendelethez

A közterület használat tárgya
1.

Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely, üzleti
szállítás-rakodáshoz szükséges várakozóhely

2. Alkalom szerinti területhasználati díj ( falunap, búcsú )
3. Alkalmi ( 1 napi ) árusítás
4. Sport- és kulturális tevékenység
Önkormányzat, önkormányzati, állami, vagy egyházi fenntartású
helyi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező intézmény által
kihelyezett, az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó tartalmú
5.
megállító tábla, vagy hirdető berendezés, valamint a választási
kampány idejére, választási kampány célú önálló hirdető berendezés
közterületi kihelyezése
6. Közterületi filmforgatás és Tv felvétel

Közterület-használati díjtételek
(ÁFA nélkül)
díjmentes
500 Ft/ m2
2500 Ft/ nap
díjmentes

díjmentes

1000,- Ft/m2/nap
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