Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének
11/2011. (V.30. ) számú önkormányzati rendelete
a közterület használatának rendjéről, valamint a helyi közút nem közlekedési célú
igénybevételéért fizetendő díj mértékéről

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A §. (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, a szabálysértésekről
szóló 1999. évi LXIX tv. 20. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
közterület használat helyi szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
(1) E rendelet hatálya Pincehely Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek,
közutak rendeltetéstől eltérő igénybevételére terjed ki.
2. §.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
(3) A közterület rendeltetése:
a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,
b) a közúti gyalogos közlekedés (út, járda, stb.),
c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,
d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,
e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének
f) a közművek elhelyezésének,
g) zöldfelületek kialakításának
biztosítása.
(4) A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja.
3. §.
(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik a közterület rendeltetéstől eltérő használatáért
díjat kell fizetni. A díjat vagy a Polgármesteri Hivatal házipénztárába történő befizetéssel
vagy készpénz-átutalási megbízáson kell teljesíteni az 11746029-15414519 számú
számlaszámra.
(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért fizetendő díjak mértékét a rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.

4.§.

(1) A közterületet rendeltetéstől eltérő célra a polgármester erre vonatkozó előzetesen kiadott
engedélye alapján lehet használni.
(2) Az (1) bekezdése szerinti engedély kiadásaira irányuló kérelmet a rendelet 2. sz.
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem jogosultja kiskorú,
vagy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó, vagy gondnokság alatt álló nagykorú
személy nem lehet. A kérelmet a rendeltetéstől eltérő használat tervezett megkezdése előtt
legalább 3 munkanappal korábban kell benyújtani.
(4) A közterület használati engedély az adott tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban
előírt egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
5. §.
(1) A polgármester által kiadott engedély tartalmazza a közterület használatáért fizetendő díj
mértékét. A rendeltetéstől eltérő használat az engedély birtokában is csak akkor kezdhető
meg, ha a közterület használati díjat az engedély jogosultja megfizette.
(2) Ha a rendeltetéstől eltérő közterület használatot a jogosult az engedély birtokában, de a díj
megfizetése nélkül kezdi meg, a szabálysértési felelősségén kívül az egyébként fizetendő
díjon felül annak 100%-val egyező pótdíjat is köteles fizetni.
6.§.
Amennyiben valamely természetes vagy jogi személy 2 naptári éven belül ismételten
engedély nélkül vagy a közterület használati díj megfizetése hiányában gyakorolja a
rendeltetéstől eltérő közterület használatot, őt a polgármester határozatban a rendeltetéstől
eltérő közterület használattól legalább 6 hónapra és legfeljebb 2 évre eltiltja.
7.§.
(1) Mentes a 3. §. (1) bekezdés szerinti közterület használati díj megfizetése alól:
a) Pincehely Nagyközség Önkormányzata és az általa alapított vagy fenntartott
költségvetési szerv,
b) állami költségvetési szervek,
c) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó egészségügyi vagy szociális szolgáltatást fő
tevékenységként folytató szervezetek, gazdasági társaságok,
d) egyházak.
8.§.
Nem adható közterület-használati engedély az egyéb feltételek fennállása esetén sem az
alábbi tevékenységekre:
a) koldulás
b) hulladék-elhelyezés
c) állatviadal rendezése
d) tűz- és robbanásveszélyes anyag tárolására vagy ilyen anyaggal folytatott tevékenység
gyakorlására
e) üzletszerű kéjelgésre, továbbá semmilyen olyan tevékenységre, amely külön
jogszabályban meghatározott bűncselekményt vagy szabálysértést valósítanak meg,
f) szeszesital árusítása
g) munkagép vagy mezőgazdasági gép adapter, eszköz tárolására.
9.§.

(1) A helyi közút nem közlekedési célú használatára a közúti közlekedéséről szóló 1988. évi I.
tv., a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 20.) MT rendelet, és a közutak igazgatásáról
szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A helyi közút nem közlekedési célú használatáért – a külön jogszabályban meghatározott
esetek kivételével – díjat kell fizetni. A helyi közút nem közlekedési célú használatáért a
4. sz. mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. A díjat, a használat
megkezdését megelőzően az Önkormányzat 3. §-ban megjelölt költségvetési elszámolási
számlájára készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni.
10. §.
Jogosulatlan közterület használat, szabálysértés
(1) Aki a közterületet közterület-használati engedély hiányában, közterület használati díj
megfizetése nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon, vagy célra, illetőleg
az engedély hatályának lejártát követően rendeltetéstől eltérően használja szabálysértést
követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki a polgármester határozatában előírt tilalom ellenére a közterületet rendeltetéstől eltérő
célra használja szabálysértést követ el és 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértések elkövetőit tettenérés esetén a
Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézője 10 ezer forintig terjedő helyszíni
bírsággal sújthatja.
(4) El lehet kobozni azt a dolgot, amelyre nézve a közterületet engedély nélkül használták.
11. §.
Helyi közút nem közlekedési célú engedély nélküli használata
(1) Aki a helyi közutat – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – nem
közlekedési célra engedély nélkül, vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérő módon,
illetve célra, vagy az engedély lejártának érvényességét követően használja, szabálysértést
követ el, és 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben a Polgármesteri
Hivatal erre feljogosított ügyintézője 10 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
12. §.
(1) E rendelet 2011. július 1-jével lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2005.(V.11.) Önkormányzati
rendelet.

Herdics Béla
polgármester

Juhász Ervin
jegyző

1. sz. melléklet
a 11/2011.(V.30.) Ör. rendelethez

A közterület használati díjak mértéke
a) tüzelő- és építőanyag 21 napot meghaladó időtartamon túli tárolása: 300,- Ft/m2/nap
b) kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység folytatása: 3.000,- Ft/nap/ minden
megkezdett 20 m2 után
c) a b) pontba nem tartozó vállalkozási tevékenységek folytatása: 2.000,- Ft/nap/minden
megkezdett 20 m2 után (ide nem értve a cirkuszi- és mutatványos tevékenységet)
d) cirkuszi- és mutatványos tevékenység: 3.000,- Ft/gépjárművenként és önálló
rendszámmal rendelkező pótkocsinként
cirkuszi sátor, lakókocsi
500,- Ft/ minden megkezdett 10 m2 után
e) a d) pontba nem tartozó gépjármű, pótkocsi tárolása esetén 1.000,- Ft/nap/db
Az Önkormányzat az 1 napot meghaladó gépjármű tárolás céljára
3 napos, 1 hetes, 1 hónapos, 6 hónapos, éves bérletet árusít, melyek megvásárlására a
gépjármű tulajdonosát, üzembentartóját az érvényesség ideje alatt mentesíti a közterület
használati díj megfizetése alól.
A gépjármű területfoglalási bérletek díjait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
g) Társadalmi szervezetek a)-f) pontba nem tartozó tevékenysége (pl. gyülekezési jog)
1000,- Ft/nap/minden
megkezdett 20 m2 után

2. sz. melléklet
a 11/2011.(V.30.) Ör. Rendelethez

Illetékbélyeg helye

KÉRELEM

Közterület rendeltetéstől eltérő célra történő igénybevételének engedélyezése iránt
1.) A kérelmező neve:………………………………………………………………………….
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………
Adóazonosító jele (Adószáma): ……………………………………………………………….
2.) A közterület-használat célja: …………………………………………….………………….
időtartama: ………………………………, 201..év …..hó ….naptól 201..év ….hó….napig.
3.) A közterület-használat
a) helye (helyrajzi szám):Pincehely, ………………..……………………………………..……
b) mértéke, időtartama (m2 / óra):………………………………………………….....................
4.) A közterület-használathoz kapcsolódó tevékenységre külön jogszabályban előírt
engedélyek megnevezése:.……………………………………………………………………
Engedély fajtája:………………………………………………………………………………
Másolat becsatolva: (igen / nem)
5.) Tudomásul veszem, hogy a közterület-használatot csak a közterület-használati engedély
kiadását, és az abban megállapított közterület-használati díj megfizetését követően vagyok
jogosult megkezdeni.
Pincehely, 201… év…………………………..hó………..nap
…………………………………………..
Kérelmező (közterület-használó) aláírása

3.sz. melléklet
a 11/2011. (V.30.) Ör. rendelethez

Gépjármű területfoglalási bérletek díjai

3 napos bérlet

1.500,- Ft/gépjármű

1 hetes bérlet

3.500,- Ft/gépjármű

1 hónapos bérlet

15.000,- Ft/gépjármű

6 hónapos bérlet

45.000,- Ft/gépjármű

Éves bérlet

80.000,- Ft/gépjármű

4. sz. melléklet
a 11 /2011.(V.30.) Ör. rendelethez

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak

1) – közút részleges igénybevétele
2) – közút egyik forgalmi sávjának lezárása
3) – közút mindkét forgalmi sávjának lezárása

* * *

1.000,- Ft/óra
5.000,- Ft/óra
10.000,- Ft/óra

