LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete12

a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek
elhelyezésének rendjéről

(Egységes szerkezet. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2012. május 31.)

Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja.
I. FEJEZET

A közterület használatáról
1. § (1) A rendelet célja, hogy:
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a
lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra,
b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját,
c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Lesenceistvánd település közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában,
kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl.: közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi
földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a piacokra és vásárokra. Azokról az e tárgyban megalkotott országos jogszabályok az
irányadók.
(4) E rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.
(5) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme
nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.
A közterület-használati engedély
2. § (1) Közterület-használati engedély az e témakörben kiadott hatályos jogszabályokban és ezen rendeletben
meghatározott célokra adható ki. Az engedély kiadásánál figyelembe kell venni közlekedésbiztonsági, településképi,
köztisztasági és környezetvédelmi előírásokat.
(2) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:
a) a közút (járda) építésével, javításával fenntartásával kapcsolatban az építéssel érintett közút (járda) területének
elfoglalásához,
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b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett kábelek illetve közművek hibaelhárítása érdekében végzett
munkához.
d) az üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10
cm-en túl nem nyúlik be,
e) az élet- és balesetveszély elhárítási munkákhoz, ha az igénybevétel a 72 órát nem haladja meg.
(3) Közterület-használati engedélyt kell kérni:
a) önálló hirdető-berendezés elhelyezésére,
b) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cégés címtábla elhelyezésére,
c) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,
d) közterületen történő tüzelőanyag (tűzifa, szén) elhelyezéséhez,
e) film- és televízió felvétel céljára,
f) kereskedelmi árubemutató céljára
g) távbeszélő-készülék, postai levélszekrény elhelyezésére,
h) építési munkával kapcsolatos állvány és építőanyag, törmelék elhelyezésére,
i) alkalmi és mozgó árusításra,
j) vásári, piaci és kereskedelmi tevékenységre, ha nem az erre a célra kijelölt területre vonatkozik,
k) vendéglátó-ipari előkert céljára, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek
elhelyezésére, árukirakodásra,
l) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,
m) kerékpártároló kihelyezésére, létesítésére,
n) zöldfelület igénybevételére,
o) árusító automata elhelyezésére,
p) a 3500 kg össztömeget meghaladó jármű közterületen történő tárolására, 3
q) és minden egyéb esetben, amely a 2. §. (2) és (4) bekezdésben nem szerepel.
(4) Nem adható közterület-használati engedély:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

olyan közterületekre, ahol a tervezett létesítmény a közlekedést és a forgalom biztonságát zavarja.
üzemképtelen jármű tárolásához
tömegközlekedési járművek megállóiban,
járművek közterületen történő mosására, iparszerű javítására,
a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
zajos, bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység - kivéve tűzijáték- gyakorlására, erotikus termékek
bemutatására és értékesítésére, szeszes-ital (kimért és palackozott) forgalmazására.
g) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
h) elárusítóhelyek, üzletek környékén áru-és göngyöleg tárolására,
i) azokra a helyekre, ahol a tevékenység gyakorlása közút, járda, vagy járdasziget (gépi) fenntartását akadályozza.
(5) Amennyiben a kérelmező és az engedélyező között véleményeltérés van, a (4) bekezdés g) pont esetében a
Rendőrkapitányság véleményét kell figyelembe venni.
A közterületen folytatott kereskedelmi- és vendéglátó-ipari tevékenységek szabályai
3. § (1) Az üzlettel rendelkező vállalkozó (kereskedő) árukészletét – közterület-használati bérleti szerződés birtokában–
az üzlet homlokzatával érintkező közterületen árubemutató céljából kihelyezheti, árusíthatja.
(2) Az üzlettel nem rendelkező vállalkozó (kereskedő) közterületen, a szükséges hatósági engedélyek, a közterület
kezelőjének hozzájárulása esetén csak az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről
szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben meghatározott termékeket értékesítheti. (1. számú melléklet)
(3) Az üzlettel nem rendelkező kereskedő vállalkozói jogosultságát ellenőrzéskor eredeti okirattal, vagy hiteles másolattal
köteles igazolni. A kereskedőnek az árusítás helyén rendelkeznie kell az árusított termék eredetét hitelt érdemlően igazoló
okirattal.
3
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(4) Vendéglátás keretében közterület helyben fogyasztás, valamint a vendégek közvetlen kiszolgálása céljából vehető
igénybe. A vendéglátás minősítése szempontjából a ténylegesen végzett tevékenység irányadó.
(5) Kereskedelmi céllal mozgóboltot, egyéb mobil alkalmatosságot üzemeltetni csak az engedélyező hatóságnál beszerzett
engedélyt követően lehet.

A hirdetőtáblák elhelyezésének részletes szempontjai
4. § (1) Nem helyezhető el reklámhordozó bármely KRESZ és útbaigazító tábla előtt és után – a menetirány szerinti
oldalon – 50 m távolságon belül, illetve csomópont, szintbeli gyalogátkelőhely és minden esetben vasúti átjáró előtt és után
150 m távolságon belül.
(2) Kivételt képeznek és egyedi elbírálás alapján esetenként engedélyezhetőek a forgalmi sávval párhuzamosan elhelyezett
hirdetőtáblák a "rálátási háromszög" szabadon tartása mellett.
(3) Reklámhordozót csak az úttest területén kívül, az útburkolat szélétől min. 0,6 m távolságra lehet elhelyezni.
(4) Mozgatható reklámhordozó csak a hirdetett üzlet 30 méteres körzetében, annak nyitvatartási ideje alatt lehet
közterületen, ha a megállapodásban meghatározott kivitelben gyártották le, és a megállapodásban leírtak szerint helyezték
el.
5. § (1) Hirdetőtábla átfeszítése a közút és járda területe felett tilos !
(2) Kivételt képez ideiglenes jelleggel, (legfeljebb egy hónap) engedéllyel kihelyezett közérdekű eseményeket,
rendezvényeket hirdető, nem merev anyagú tábla, ha a rögzítéshez felhasznált berendezés, vagy az épület tulajdonosa
hozzájárult, és a közút kezelőjének a hozzájárulása megadott.
(3) Tilos reklámot elhelyezni közúti jelzésen, annak tartóelemén vagy bármely más, a forgalom szabályozására vagy
védelmére szolgáló berendezésen, úttartozékon.
6. § (1) A községben az engedélyezett reklámhordozókon kívül tilos mindennemű plakát, falragasz elhelyezése
középületek falain, kapuin, autóbuszváró helyiségeken, közműfenntartók létesítményein, utca és házszámtáblán,
emléktáblán, köztéri plasztikán (szobor, emlékmű, kút stb. )
(2) Amennyiben a plakátragasztó helyeken üres felület található, azokon lakossági hirdetmény a rendelet előírásainak
betartásával díjtalanul elhelyezhető, legfeljebb 210*297 mm nagyságú (A/4) mérettel.
(3) Aktuális plakátokat egymásra ragasztani (rátakarni) nem szabad. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes lakossági
hirdetmények, melyek felülragaszthatók.
(4) Reklámok, hirdetmények, elsősorban magyar nyelven jelentethetők meg. A magyar nyelvű hirdetmény mellett azzal
azonos tartalommal más nyelvű szöveg is feltüntethető.
(5) A reklámhordozó tulajdonosának, kezelőjének gondoskodni kell a reklámhordozók karbantartásáról, az elavult
reklámok eltávolításáról a közterület szennyezése nélkül, a közterület eredeti állapotának megfelelő helyreállításáról.

Az önkormányzat által tervezett és gyártatott hirdetőtáblák kihelyezésének feltételei
7. § (1) A községkép védelme, alakítása, a gyalogos forgalom zavartalanságának elősegítése érdekében előtérbe kell
helyezni az egységes hirdetőfelület kihelyezését.
(2) Ennek feltételei a következők:
a)
b)

A tábla gyártását és kihelyezését kérelmező finanszírozza. Az érvényben lévő díjszabás figyelembevételével
közterület-használati díjat kell fizetni a bekerülési költség megtérüléséig.
Amennyiben a táblát az önkormányzat helyezi ki, az érvényben lévő díjszabás kétszeresét kell megfizetni addig
az időpontig, amíg a bekerülési költség meg nem térül. Ezután a normál díj fizetendő.

Építési és bontási munkálatok
8. § (1) Közterületen építési anyagot tárolni, amennyiben az építési telken belül erre nincs lehetőség, kérelemre a lehető
legkisebb hely- és időigénnyel, a megállapított díj ellenében lehet, a gyalogos és járműforgalom akadályozása nélkül, a
beláthatóság biztosításával.
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(2) Tilos a közterületen bontásból, tatarozásból származó hulladékanyag tartós tárolása. A község kiemelt területein, a
rendszeres autóbusz forgalom által igénybe vett utakon és az ehhez csatlakozó közterületeken, valamint a műemléki
környezetben elhelyezett ilyen anyagokat 48 órán belül, egyéb területekről pedig 3 napon belül kell a kijelölt törmeléklerakóhelyre elszállítani.
(3) Ha a közterület használata során a burkolt felületen, zöldsávban, növényzetben kár keletkezik, annak helyreállításáról a
használó 30 napon belül saját költségén köteles gondoskodni.
(4) A közterületeken tárolt építési anyag rendezettségéről gondoskodni kell, nem kerülhet csapadékvíz-elvezető
létesítményekbe, nem akadályozhatja a gyalogos és gépjárműforgalmat. Ettől eltérni csak az engedélyező hatóság
rendelkezése alapján lehet.
Zöldterületek és zöldfelületek használata
9. § (1) A zöldterületek és zöldfelületek rendeltetésszerű használatáról a zöldterület és zöldfelület tulajdonosa, kezelője
és fenntartója gondoskodik.
(2) A zöldterületeket rendeltetésüknek megfelelő célra és módon állaguk sérelme nélkül mindenki használhatja.
(3) A közcélú közterületek és zöldfelületek játszótereit rendeltetésüknek megfelelően mindenki használhatja.
(4) Járművel csak a zöldterületek erre a célra kijelölt útjain lehet közlekedni.
(5) Gyepfelületre, parkosított területre gépjárművel behajtani, beállni tilos.
(6) Zöldterületen, zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy tárgyakat lerakni tilos.
Egyéb használati módok
10. § (1) A közút nem közlekedési célú használatához mellékelni kell az érintett útvonalon tömegközlekedést lebonyolító
szervezettel történt egyeztetési jegyzőkönyvet, a Rendőrkapitányság, valamint az útkezelő hozzájárulását.
(2) Tehergépjárművek és vontatmányaik, munkagépek, autóbuszok, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és
járműszerelvények a község közterületein történő tárolásához, telephelyezéséhez amennyiben jármű a 3500 kg össztömeget
meghaladja, kivételesen indokolt esetben közterület-használati engedély akkor adható, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
a) az üzembentartó nem köteles járműveit telephelyen tárolni,
b) a jármű a közúti és gyalogos forgalmat nem zavarja,
c) a jármű nem zavarja a szomszédos ingatlan tulajdonosait és a szomszédban lakók nyugalmát és pihenését. Az
erre vonatkozó nyilatkozatokat írásban kell csatolni a közterület-használati engedély kérelemhez.
d) a jármű közterületen történő tárolása környezetvédelmi előírásokat nem sért.
A közterület-használati engedély
11. § A közterület használati engedély kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik.
A közterület használatára vonatkozó kérelem
12. § (1) A közterület-használatára vonatkozó kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja.
(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, gépek stb.
elhelyezése céljából szükséges, a kérelmet a tulajdonosnak, az építtetőnek, vagy a kivitelezőnek kell benyújtania.
(3) Építkezés céljára történő közterület használati engedély csak a műszakilag indokolt területre adható.
(4) A közterület használatára vonatkozó kérelemhez a kérelmezőnek be kell beszerezni az illetékes szakhatóságok
hozzájárulását.
(5) Kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni. (2. sz. melléklet)
13. § (1) A közterület használatára vonatkozó kérelemben meg kell jelölni:
a) a kérelmező természetes személy nevét, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
esetén a cég nevét, és a felelős ügyintéző nevét,
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b) állandó lakóhely, telephely címét, telefonszámát,
c) a közterület használat célját és időtartamát,
d) a közterület használat helyét, módját és mértékét
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói igazolvány, gazdasági
szervezet alapító okirat) másolatát,
b) a 12. §. 4) bekezdésben meghatározott esetekben a hozzájárulásokat.
(3) Hirdető berendezés és kirakatszekrény elhelyezése esetén mellékelni kell továbbá:
a) térképkivonatot,
b) M=1:500-as léptékű helyszínrajzot a berendezés helyének megjelölésével, méretezésével,
c) a berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve
felirat egységes megjelenése, színek megjelölése), vagy a berendezés fényképét.
(4)
Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos, mellékelni kell továbbá a helyszínrajzot, M:
1:1000, vagy M: 1:500-as léptékben az építmény és az igénybe venni kívánt területköz helyének pontos megjelölésével,
(5) Alkalmi és mozgóárusítás esetén csatolni kell továbbá
a) az elárusító-berendezés elbírálásra alkalmas terveit, vagy fényképét,
b) helyszínrajzot, az árusítási útvonal kijelölésével.
(6) A kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.
Az engedély kiadása
14. § (1) Közterület-használati engedély az e rendeletben foglaltak alapján annak a kérelmezőnek adható (újítható) meg,
aki a megadáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, és csatolja a 13. § (2)-(5) bekezdésben meghatározott
dokumentumokat.
(2) A közterület használatáról a polgármester átruházott hatáskörben, határozatban dönt.
(3) Vendéglátó-ipari előkert esetében a közterület-használó kérelmére indokolt esetben lehetőség van a közterület szezonon
kívüli használatára. Ez esetben az egyébként megállapított díj 50%-át kell megfizetni.
(4) A meghatározott időtartamra szóló közterület-használatára engedélyt egész évre, hónapra, napra lehet kiadni.
(5) A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl. gyümölcs – és zöldségárusítás céljára) esetenként legfeljebb
egy évre (idényre, hónapra) lehet kérelemre a közterület használati engedélyt meghosszabbítani.
(6) Amennyiben egy közterületi helyet több kérelmező kíván használni, a kérelmeket érkezési sorrendben kell elbírálni.
(7) A határozat ellen a kérelmező jogorvoslattal élhet a Képviselő-testület felé.
15. § (1) A közterület-használati engedély kiadása során minden körülményt mérlegelve a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak figyelembevételével azt kell vizsgálni, hogy a határozat a közérdeket nem sérti-e, a környezetre milyen hatást
gyakorol, a közrendet, a közbiztonságot, közerkölcsöt, egészséget veszélyezteti-e, az ott lakók nyugalmát zavarja-e.
(2) A közterület-használat helyét és mértékét indokolt esetben a kérelmező jelenlétében a helyszínen kell kijelölni és
felmérni.
(3) Az engedély kiadása, közterület-használati engedélyről szóló határozat (továbbiakban engedély) jogerőre
emelkedésével jön létre, melynek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)

a kérelmező nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,
a közterület- használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,
felépítmény esetén annak funkcióját, valamint az ott végzendő tevékenységi profilt,
a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület-használatnál annak kikötését, hogy a tárolás csak a
munka- és egészségvédelmi előírásokban foglaltak szerint történhet,
f) a jogosult közterületet érintő tevékenységben részt vevő bejelentett családtagjának, alkalmazottainak, illetve
megbízottjának nevét és lakcímét,
g) a közterület- használat időtartalma alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség

6

előírását,
h) építési munka végzésének tartamára – szükség szerint – közterület felőli oldalon a községképi követelményeket
kielégítő kerítés (palánk) létesítésének kikötését,
i) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot - kártalanítási igény nélküli helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
j) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját,
k) a jogorvoslati eljárás lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatást,
l) tájékoztatás a közterület használat megszűnésének, megszüntetésének, illetve az engedély visszavonásának
eseteiről,
(4) A kérelmező köteles a közterület – használatáról szóló engedélyt a helyszínen tartani, illetve a létesítményen vagy
hirdető-berendezésen a nevét vagy az engedély számát (kereskedő esetében a székhelyet is) jól látható helyen és módon
feltüntetni.
(5) A közterületet használó köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztán tartani, a téli
síkosság-mentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét elszállításáról naponta gondoskodni, valamint a közterületi
létesítmény karbantartásáról gondosodni.
(6) Az engedély csak a kérelmezőt, magánszemély esetén annak alkalmazottját és segítő családtagját, jogi személy esetén
annak tagját, vagy megbízottját jogosítja fel a közterület használatára.
A közterület – használati engedély megszűnése, megszűntetése, illetve az engedély visszavonásának esetei
16 .§ (1) A közterület használatát határozott időn belül meg kell szüntetni, ha:
a) a kérelmező a területet nem az engedélyezett tevékenységre, vagy nem az előírt feltételeknek megfelelően
használja,
b) a kérelmező a közterület-használati díjat, az esedékességet követő 8 napon belül felszólítás ellenére nem fizeti
meg,
c) a közterület-használati engedélyt a kérelmező kérésére, közös megegyezéssel is megszüntethető, ha a bérelt
közterületet az engedélyben meghatározott célra nem tudja használni, vagy bármely okból (pl. betegség;
tevékenységre jogosultság elvesztése, megszűnése stb.) a közterületet nem kívánja igénybe venni.
(2) A közterület használati engedély érvénye megszűnik,
a) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység
folytatására való jogosultságát egyébként elveszti,
b) a jogosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód
nélküli megszűnésével,
c) ha a jogosult bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy.
(3)

A közterület-használati engedély érvénye a lejárta előtt legalább 30 nappal benyújtott
kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és a meghosszabbítás engedélyezésére az e
rendeletben az eredeti engedély megadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A közterület-használati díj

17. § (1) A közterület-használati díj évi, havi, napi, négyzetméterre, illetve darabszámra vetített, továbbá alkalmi árusítási
díj.
(2) A közterület-használatért megállapított díj engedélyben meghatározott első részletét a jogorvoslati határidő leteltéig kell
megfizetni.
(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületből elfoglalt - a
talajszintre vetített - alapterületét (pl. előtető, napvédő, ponyva stb.) kell figyelembe venni. A díjkötelezettség
megállapításánál minden töredék négyzetmétert teljes négyzetméternek kell számítani.
(4) Reklámberendezések esetén a terület díjövezetének megfelelően a teljes reklámfelület (lábakon álló felület esetén a talaj
síkjáig meghosszabbított) méretét (területét) kell a díjfizetés alapjának tekinteni.
18. § (1) A közterület-használati díjat Lesenceistvánd Település Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára
kell befizetni.
(2) A közterület-használati díj mértékét a (3. számú melléklet) tartalmazza.
(3) Ünnepi, községi rendezvények esetén a polgármester a közterületi-használati díj fizetése alól felmentést adhat.
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II. FEJEZET
A járművek elhelyezésével kapcsolatos szabályozás
19.§ Az a jármű, melynek megengedett legnagyobb össztömege a 3.500 kg-ot meghaladja közterületen csak közterülethasználati szerződéssel tárolható. A jármű üzembentartója vagy tulajdonosa köteles a közterület-használati szerződést vagy
annak másolatát a járműn jól látható és olvasható helyen ( a szélvédőüveg mögött) kifüggeszteni.
20. § (1) Közúti közlekedésre alkalmatlan járművet és roncsot (érvényes műszaki vizsgával vagy rendszámmal nem
rendelkező jármű) főútvonalon, gyűjtő és lakóúton, valamint egyéb közterületen tárolni tilos. A körjegyző a jármű
elszállítására írásban kötelezi annak az üzembentartóját, illetve tulajdonosát. Amennyiben a tulajdonos vagy üzembentartó
a jármű elszállításáról felszólítás ellenére sem gondoskodik, a felszólítást követő 8 napon belül a járművet a körjegyző
elszállíttatja. A szállítással, őrzéssel, megsemmisítéssel kapcsolatos költségek a jármű tulajdonosát vagy üzembentartóját
terhelik
(2) Üzemképtelen jármű tárolására közterület-használati engedély a 2. § (4) bekezdés b) pontja alapján nem adható.
Ideiglenesen az üzemképtelen jármű 5 munkanapig tárolható közterületen.
(3) Ha a gépkocsi tulajdonosa vagy üzembentartója nem állapítható meg, a jármű azonnal elszállítandó a kijelölt tároló
helyre. Az elszállítást közvetlenül megelőzően jegyzőkönyvet kell felvenni és fényképet kell készíteni a járműről.
(4) A jármű műszaki állapotát az elszállításra szerződött vállalkozás – szükség esetén szakértő bevonásával – állapítja meg,
és arról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni a járműben talált tárgyakat is.
(5) Az elszállított, üzemképtelen járműveket a szállítással illetve tárolással megbízott, az üzembentartó vagy a tulajdonos
költségére és veszélyére szállítja el és tárolja.
21. § (1) Amennyiben az üzembentartó vagy a tulajdonos kiléte megállapítható, az üzemképtelen illetve baleset során
megsérült és elhagyott járműveket a rendőrhatóság, valamint az út kezelője eltávolíthatja, és az erre a célra kijelölt
telephelyre szállíthatja, mindkét esetben azonban a rendőrhatóságot és az üzembentartót értesítenie kell.
(2) Nem kell tároló helyre szállítani azt a járművet, melynek tulajdonosa (üzembentartó) nem állapítható meg s mely a
szakértői vélemény szerint alkatrészként bontva sem értékesíthető. Az ilyen járművet hulladékként kell értékesíteni.
(3) Az elszállításra szerződött vállalkozás a járművet felelős őrzésbe veszi, majd a helyileg szokásos módon való közzététel
útján felszólítja a tulajdonost, hogy az addig felmerült költségek megtérítése mellett a járművet átveheti.
(4) Ha a gépkocsi tulajdonosa vagy üzembentartója nem állapítható meg vagy a tulajdonos a közzétételt követő 15 napon
belül nem jelentkezik, szakértő bevonását követően a jármű értékesítésre vagy megsemmisítésre kerül.

III. FEJEZET
Szabálysértések
22. § 4
Értelmező és záró rendelkezések
23. § E rendelet alkalmazásában:
(1) Közterület rendeltetésszerű használata: a közterületnek minősülő területeken közlekedés, pihenés, sportolás.
(2) Közhasználatra átadott rész: olyan önkormányzati tulajdonban lévő terület, amelyet korlátozás nélkül szabadon lehet
használni.
(3) Közút: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület. A jármű-várakozóhely a közút tartozéka,
a kerékpárút helyi közút.
(4) A közút területe: a közúti közlekedés céljára ténylegesen kiépített terület.
(5) A közúti űrszelvény: az útpadka külső széle, illetve kiemelt szegély esetén a kiemelt szegély belső lapjától kifelé 0,50
m-re eső vonal közötti útterület.
(6) Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló része. Ahol az úttesttől nincs elkülönítve, ott az ilyen
közterületből a vele határos ingatlanhoz csatlakozóan legalább 1 m széles területsávot kell járdának tekinteni. E rendelet
szempontjából a gyalogutat ide kell sorolni.
4

A 22. §-t hatályon kívül helyezte a 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2012. június 01.
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(7) Zöldterület: A község belterületének állandóan növényzettel fedett, más terület-felhasználási egységhez nem
tartozó közhasználatú része.
(8) Vendéglátás: ételek, italok készítése és eladása fogyasztóknak, felhasználóknak, viszonteladóknak, továbbá a
vendéglátással összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység.
(9) Jármű közterületi elhelyezése, tárolása: a közúti közlekedési szabályokon túl a jármű őrizetlenül hagyása a
közforgalom előtt nyitva álló helyen.
(10) Üzlet: a helyileg körülhatárolt, tartós használatra készült rendszeresen (állandó, vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó
értékesítő hely, amelynek kereskedelmi célú használatba vételét az építésügyi hatóság engedélyezte.
(11) Reklám: Minden olyan figyelemfelhívásra alkalmas közlés, információ, amely valamely áru kelendőségének
növelésére, szolgáltatás igénybevételére, vagy ennek fokozására irányul, illetve valamely vállalkozás, intézmény
tevékenységét népszerűsíti.
(12) Hirdetés: Valamely tény, körülmény közzététele a hirdettető érdekében.
(13) Hirdetőtábla: Minden olyan eszköz és a KRESZ-ben, illetve ágazati szabványban nem szereplő tábla, amelynek az a
célja, hogy az úton közlekedők figyelmét valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre stb.
felhívja.
(14) Mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely
nem minősül mozgóboltnak (pl.: kosár, tricikli, fagylaltos kocsi).
24.§ (1) E rendelet 2007. január 01-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg A közterület haszánlatáról szóló 20/2004. (IX.28.)
rendelet és valamennyi módosítása hatályát veszti.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának
feltételeiről szóló 4/1997. (I.22.) korm. rendelet, a jövedéki adókról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény, és az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény , a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, és a közutak
igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet előírásait kell alkalmazni.
25.§ Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és tagállamai között a társulás létesítéséről szóló,
Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I.
törvény 3.§-ával összhangban van. Az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.
Lesenceistvánd, 2006. december 14.

Tóth Csaba sk.
polgármester

dr. Takács Nóra sk.
körjegyző

Kihirdetve:
Lesenceistvánd, 2006. december 20.
dr. Takács Nóra sk.
körjegyző

Egységes szerkezet. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2012. május 31.

Dr. Takács Nóra
körjegyző

1. számú melléklet

Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló
4/1997.(I. 22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján

A közterületen árusítható termékek :

Napilap és hetilap, folyóirat, könyv
Levelezőlap
Virág
Léggömb
Zöldség és gyümölcs
Pattogatott kukorica
Sült gesztenye
Iparilag csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró
Vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka
Jégkrém
Közegészségügyi hozzájárulással rendelkező üzletből származó fagylalt
Óvszer (kondom)
Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pl. húsvéti, karácsonyi, szilveszteri stb. cikkek), az
adott ünnepet megelőző 20 napban
Kizárólag zsűrizett népi iparművészeti, valamint népművészeti, iparművészeti, képzőművészeti,
fotóművészeti termékek
Főtt kukorica (előzetes közegészségügyi hozzájárulással)
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2. számú melléklet

Közterület használati hozzájárulás iránti kérelem

Kérelmező (gazdasági társaság esetén cégneve, és a felelős ügyintéző neve):
……………………………….………………………………………………………………….azzal a
kérelemmel
fordulok Lesenceistvánd Település Polgármesteréhez, hogy az alábbi tevékenységre a megjelölt
helyen, a megjelölt időtartamra és célból a közterület-használatát engedélyezni szíveskedjen.
1. Kérelmező állandó lakóhelye, telephelye, telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………………
2. Közterület-használat célja:
…………………………………………………………………………………………………
3. Közterület-használat időtartama:
…………………………………………………………………………………………………
4. Közterület-használat helye (igénybe venni kívánt közterület pontos meghatározása, egyértelmű
leírással vagy helyszínrajzzal):
……………………………………………………………...…………………………………..
……………………………….…………………………………………………………………
5. Közterület-használat módja (tábla, asztal, standar stb.) és mértéke (m2):
…………………………………………………………………………………………………
6. A tevékenység végzésében részt vevő segítő családtagok, alkalmazottak neve, címe:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Ha a kérelmező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, adószáma:
…………………………………………………………………………………………………
8. A közterület-használati díjat
egy összegben negyedévente

félévente

évente

kívánom megfizetni (megfelelőt aláhúzni).
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló …/2005. (……..) Kt.
számú rendeletében foglaltakat ismerem, az abban foglaltakat a hozzájárulás megadása esetén
magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
A kérelemhez mellékelni kell:
1) Hirdetőberendezés és kirakatszekrény elhelyezése esetén:

12

a) térképkivonatot,
b) M=1:500-as léptékű helyszínrajzot a berendezés helyének megjelölésével, méretezésével,
c) a berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja
(betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése), vagy a berendezés
fényképét ,
2) Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos, mellékelni kell a helyszínrajzot,
M: 1:1000, vagy M: 1:500-as léptékben az építmény helyének pontos megjelölésével, és az építési
engedély másolatát.
3) Árubemutató esetén mellékelni kell helyszínrajzot M: 1:500-as léptékben az árubemutató
helyének pontos megjelölésével,
4) Alkalmi és mozgóárusítás esetén csatolni kell
a) az elárusító-berendezés elbírálásra alkalmas terveit, vagy fényképét,
b) helyszínrajzot

Lesenceistvánd, ……………………

……………………………………………………
kérelmező aláírása
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3. számú melléklet
Közterület-használati díjak
a./

b./

c./
d./

e./
f./
g./

h./
i./
j./
k./
l./
m./

A közterületre 10 cm-en túl benyúló
- üzlethomlokzat
- kirakatszekrény
- üzleti védőtető
- hirdető berendezés
- cég- és címtábla
- fényreklám
- falikarok, cégérek
Árusítófülke kereskedelmi és szolgáltató pavilonok,
Könyv- és hírlapárusítás,
Árusítósátor, árusító asztal,
Automata
Közterületen történő tüzelőanyag (tűzifa, szén) 15 napon túli
elhelyezésénél
Önálló hirdető-berendezések elhelyezése, reklámtábla,
óriásplakát, oszlop, vitrin, árubemutató 3 m2-ig,
3 – 10 m2 között
10 m2 felett
Vendéglátó-ipari előkert
Használaton kívül (okt. 1. – ápr. 30.)
Egyéb kulturális rendezvény, mutatványos tevékenység,
cirkusz vendégszereplés
Alkalmi árusítás,
javító és szolg. tevékenység, valamint a 4/1997. Korm.
rendelet alapján árusítható termékek (pl. fenyőfa, szilveszteri
cikkek)
Kandeláberen elhelyezett hirdető-berendezés
Mozgóárusítás
Gépjárművek, munkagépek tárolása esetén
Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató
Személygépkocsi
Egyéb

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

900
900
900
900
900
900
900
1900
1100
1100
1100

Ft/m2/nap

30

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

1000
1200
1300
1400
700

Ft/m2/nap

500

Ft/m2/nap

400

Ft/m2/hó
Ft/m2/nap
Ft/hó
Ft/hó

1100
650
100
10.000

Ft/m2/hó
Ft/m2/nap

5.000
700

