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Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról  
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. § (5) bekezdésében, a mozgóképről 
szóló  2004.  évi  II.  törvény  34.  §  (5)  bekezdésben   kapott  felhatalmazás  alapján, 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§    (1) A rendelet szabályait  az épített  környezet alakításáról  és védelméről  szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott földterületekre 
kell alkalmazni.

(2) Egyéb ingatlanoknak a közhasználatra átadott területrészére – a Képviselő- 
testület által jóváhagyott külön szerződés szerint – a közterületre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni.

2.§  (1)A  közterület  rendeltetéstől  eltérő  használata  engedélyhez  kötött,  az 
engedélyezés feltételeit, valamint az engedély megadása esetén fizetendő 
közterület használat díját jelen rendelet szabályozza.

(2)  A  Képviselő-testület  közterület,  önkormányzati  tulajdonban  lévő  terület 
használatának  engedélyezésével,  közterület-használat  díjának 
megállapításával kapcsolatos hatáskört a Polgármesterre ruházza.

2. A közterület használata

3.§    (1) Belterületen, továbbá külterületi lakott helyen közterületet elfoglalni, illetve a 
rendeltetésétől eltérő módon használni csak engedély alapján lehet.

  (2)   Nem lehet közterület-használati engedélyt kiadni

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az engedélyezett 
tűzijáték rendezése kivételével,

b) bármely közízlést sértő tevékenység végzésére,

c) szeszesital  forgalmazása céljából,  vásár,  búcsú, önkormányzati  ünnep, 
kivételével,

d) épület elhelyezésére,

e)  közúttól  eltérő  más  közterületen  gépjármű  tárolására,  forgalomképes 
személygépkocsi  kivételével.  Tárolásnak  minősül,  ha  a  közterületen  24 
óránál  tovább áll a gépjármű. vagy

f) annak, aki közterület-használati díjtartozással rendelkezik.

(3) Építmény elhelyezését (az OTÉK és a helyi építési szabályzatban foglaltak 
szerint) csak ideiglenes jelleggel, kizárólag az engedélyben foglaltak szerint 
lehet.

4.§    (1) A közterület használata meghatározott időtartamra, legfeljebb évre, illetve a 
közterület  használatára  irányuló  kérelemben  megjelölt  időtartamra  vagy 
meghatározott feltétel bekövetkeztéig engedélyezhető.

(2)  Az  engedélyben  rendelkezni  kell  a  használó  közterület  megóvási,  illetve 
helyreállítási  kötelezettségeiről  is.  A kijelölt  területet  a  használat  után  az 
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igénybe vevő köteles az eredeti állapotában helyreállítani, vagy ha ez nem 
lehetséges, az okozott kárt megtéríteni.

  (3)  A közterületen  lévő  létesítményeket  (fák,  virágágy,  virágtartó,  parkosított 
terület  és  kerítése,  stb.)  minden  természetes  és  jogi  személy  köteles 
megóvni mindennemű károsodástól.

 (4) Közterület használat igénybevétele esetén a polgármester átruházott – 
önkormányzati hatósági jogkörben  meghatározza a közterület használati díj 
mértékét a rendelet 1. melléklete alapján

3. Filmforgatás céljára történő közterület használat

5.§        (1) A mozgóképről  szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő 
közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási célra történő közterület-
használat) vonatkozásában e rendelet szabályait az ebben a címbe foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)  A  hatósági  szerződés  jóváhagyásának  egyedi  feltételeként  kell 
meghatározni  mindazon  előírásokat,  amelyeket  a  kérelmezett  közterület-
használattal  kapcsolatban  a  közútkezelő  a  véleményében,  a 
forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai 
tervben, vagy bármely más, a kérelmet közterület-használat folytán érintett 
szerv,  szervezet  nyilatkozatában  meghatároz.  A  közút  közterület-
használatára  vonatkozó  közútkezelői  vélemény  hiányában  a  hatósági 
szerződés nem hagyható jóvá.

(3)   A  közterület-használat  együttesen  (forgatási  helyszín,  technikai 
kiszolgálás,  stáb  parkolás)  nem  haladhatja  meg  a  150  m2  területet.  A 
technikai  kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat 
nem haladhatja meg a teljes közterület használat 50 %-át.

(4)  Filmforgatás  céljából  történő  közterület-használat  időtartama  nem 
haladhatja meg a két hetet.  

6.§ (1)  A  filmforgatás  során  a  szomszédos  lakó  ingatlanok  gyalogos  vagy 
gépkocsival  történő  megközelítését  a  közterület-használó  köteles 
folyamatosan  biztosítani.  E  kötelezettséget  nem  tartalmazó  hatósági 
szerződés nem hagyható jóvá.

(2) Meg  kell  tagadni  a  hatósági szerződés  jóváhagyását  annak  a 
kérelmezőnek,  akinek  a  közterület-használati  szerződése  a  kérelem 
benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy 
díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől 
eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat 
nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven 
belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

7.§ (1) Amennyiben  rendkívüli,  előre  nem látható  körülmények  miatt, 
különösen rendkívüli természeti események bekövetkezésekor a kérelmező 
részére megjelölt közterület nem biztosítható, más – a forgatásra alkalmas – 
közterület ajánlható fel a forgatás céljára.

(2) Ha a kérelmező a felajánlott közterületet nem tartja alkalmasnak a 
forgatásra, a rendkívüli körülmények megszűnését követően haladéktalanul 
értesíteni  kell  a  Veszprém Megyei  Kormányhivatalt,  illetve  kérelmezőt  az 
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akadály  elhárultjáról.  Az  értesítés  tartalmazza,  hogy  mely  időponttól 
alkalmas újra a közterület a forgatásra.

8.§ (1)A közterület-használat díjaként a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 
(a        továbbiakban Mktv.) 3. mellékletében foglalt díjtételeket kell 
alkalmazni.

(2)  Mentes a közterület-használati díj alól:

a)  az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,
b)  az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,
c)   filmművészeti  oktatási  intézményben hallgató vizsgafilmjének  

     forgatása
d)   a  városi  ünnepségeken,  rendezvényeken  az  önkormányzat  
          intézménye által készített felvétel forgatása, vagy
e)  tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása

9.§ A filmalkotás  forgatása  céljából  történő  igénybevétel  esetén  a  polgármester 
átruházott – önkormányzati hatósági jogkörben  

a)  meghatározza  a  közterület  használati  díj  mértékét  a  Mktv.  3.  melléklete 
alapján

b)   a  közterület  használati  díj  alóli  mentesség  esetén  a  hatósági  szerződés 
jóváhagyása során hivatkozik a mentesség okára.

c)  az e rendeletben foglalt körülmények fennállása esetén egyedi feltételeket 
állapítható meg,

d)  jóváhagyja a fővárosi kormányhivatal és a kérelmező között kötendő hatósági 
szerződést.

10.§ (1) A polgármester hatósági szerződés jóváhagyására irányuló döntését a 
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal készíti elő.

(2)  A  hatósági  szerződés  jóváhagyása  iránt  elektronikus  úton  küldött 
megkeresést haladéktalanul továbbítani kell a jegyző részére, aki legkésőbb 
a következő munkanapon a jóváhagyás tervezetét a polgármester – annak 
távollétében az alpolgármester – elé  terjeszti jóváhagyásra.

(3) A polgármester  által  aláírt  jóváhagyást  bescannelve,  elektronikus 
úton  haladéktalanul  továbbítani  kell  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal 
részére – arra az elektronikus levélcímre, amelyről a megkeresés érkezett.

4. A közterület-használat díja

11.§   (1) A közterület használatára irányuló kérelmet az általános eljárási illeték lerovása 
mellett a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani.

(2)  Közterületen  történő  árusításra  a  külön  jogszabályokban  előírt  engedélyek 
birtokában és engedélyezett termékek körében kerülhet sor. Szombat vasár- 
és ünnepnapokon árusításra előzetes – pénteken délig kiadott – engedély és 
megfizetett díj alapján kerülhet sor.

(3) A közterület-használati díjat az elfoglalt terület négyzetmétere szerint, illetve 
az 1. melléklet alapján kell megállapítani.

(4)  Közterület-használati  díjat  az  Önkormányzat  költségvetési  elszámoló 
számlájára,  postautalványon,  a közterület  használatának megkezdése előtt 
kell befizetni.
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(5)  A  közterület-használati  díj  megfizetéséről  az  engedélyben  úgy  kell 
rendelkezni,  hogy  annak  megfizetéséig  az  engedélyben  meghatározott 
tevékenység nem kezdhető meg.

(6)  A  közterület  használatát  a  polgármester  által  írásban  megbízott 
alkalmazott ellenőrzi, aki helyszíni bírság kiszabására jogosult.

12.§   (1)  Használati  díjat  magánszemély és gazdálkodó szervezet  egyaránt  köteles 
fizetni.

          (2)   Nem terheli közterület-használati díjfizetési kötelezettség

    a)  a  választási  kampány  idején  a  bejegyzett  politikai  és  társadalmi 
szervezetek helyi csoportjait, egységeit,

      b)  a közhasznú szervezetet alaptevékenysége ellátásának keretében,

      c)   közérdekű egészségügyi,  szociális,  kulturális  feladat  ellátását  végző 
szervezetet,

      d)    jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személyeket,

      e) Hegyesd község Önkormányzata által alapított költségvetési szerveket, 
vagy

      f) az előre meghirdetett lomtalanítás időpontjában a közterületen elhelyezett 
hulladékot.

          (3) A közterület-használat módját és időpontját az (2) bekezdésben foglaltak  során 
is előzetesen egyeztetni kell.

5. Záró rendelkezések

13.§ (1)  A  rendelet  kihirdetését  követő  napon  lép  hatályba.  Rendelkezéseit  a 
hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

            Stark Sándor       Takács Lászlóné  
                   polgármester                                                           jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2013. július 17.  

Takács Lászlóné  
jegyző  

1 melléklet  a 4/2013.(VII.17. )önkormányzati rendelethez
                                             

Hegyesd  község Önkormányzata
Polgármesterének!

H e g y e s d
K é r e l e m

közterület használathoz
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1./ Kérelmező neve: …………………………………………………………………………

2./ Lakóhely, székhely címe: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

3./ Adószám; adóazonosító jel: ………………………………………………………………

4./ A közterület – használat:

a.) helye: ……………………………………

b.)módja, mértéke (m2-ben) ………………………

c.) A közterület – használat jellemzőinek leírása:
(  anyaga,  rögzítés módja,  elhelyezni  kívánt  tárgyak jellemzőinek leírása,  gépjárművek 

esetében forgalmi rendszám, típus, megengedett legnagyobb összsúly stb. )

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

5./ A közterületen folytatni kívánt tevékenység rövid leírása:
(  Szakhatósági  engedélyhez  kötött  tevékenységek  esetében  a  gyakorlásra  jogosító  okiratok 
száma, építmények esetében az építmények legfontosabb jellemzőinek meghatározása, leírása:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Hegyesd, 201....év..........................hó...nap.

………………………………..
kérelmező aláírása

2 melléklet a 4/2013.(VII.17.)önkormányzati rendelethez

A közterületek használati díjai

1./ Árusító fülke, pavilon 500.- Ft / m2 / hó

2./ Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató,
állati erővel vontatható és egyéb közlekedési
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eszköz 1.500.- Ft / hó

3./ Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és
törmeléktárolás, állványelhelyezés, tüzelőanyag
tárolás
( 30 napon túl )
- 30 naptól 6 hónapig 25.- Ft / m2 / hó
- 6 hónapon túl  egy évig 100.- Ft / m2 / hó
- egyéb esetekben 1000.- Ft / m2 / hó

4./ Alkalmi és mozgó-árusítóhely, mozgóbolt:

*10 m2 – ig    700.- Ft / nap
*10 m2 – től 1.400.- Ft / nap

5./ - Kiállítás:    500.- Ft / m2 / nap
- Egyéb kulturális rendezvény
( mutatványos tevékenység – „ búcsú” ,
cirkusz, stb. - a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével)

500.- Ft / m2 / nap
de minimum 3.000.- Ft / nap

6./ Üzemképtelen közlekedési eszköz: 1.500.- Ft / m2 / hó

7./ Önálló hirdető – berendezések, táblák
( felülete m2-ben) 1.000.- Ft / m2 / hó

9./ Transzparensek ( felülete m2 – ben )     500.- Ft / m2  / nap

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgázni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
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b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”.

A közterületek  használatáról  szóló 4/2013. (VII.17.) önkormányzati rendeletben  foglaltak 
várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében- az alábbiak szerint 
összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
a tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a mozgóképről szóló 2004. évi II törvény 
módosítása indokolja, mely kötelező erővel rendelkezik arról, hogy az önkormányzat 
képviselő-testületének a filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatban rendeletet kell 
alkotni.

A rendelet  megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal 
törvényességi  felügyeleti  eljárását  vonhatja  maga  után.  A  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján 
a  kormányhivatal  törvényességi  felügyeleti  eljárásában  vizsgálja  a  helyi  önkormányzat 
törvényen  alapuló  jogalkotási,  továbbá  jogszabályon  alapuló  döntési  és  feladat-ellátási 
(közszolgáltatási) kötelezettségének teljességét.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek
A rendelet  elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

   Takács Lászlóné
       jegyző


