
Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. ~ (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény 37.* (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében elj árva a következőket rendeli el:

1. A közterület használat szabályai

14 (1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelelően, állaguk sérelme nélkül, mindenki ingyenesen használhatja.
(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.
(3) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell fizetni, melynek mértékét a
rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. * (1) Közterület-használati engedély szükséges:
a) a közterÜletbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat ‚ kirakatszekrény, üzleti védőtető
(előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám) továbbá cég- és címtábla
elhelyezésére,
b) építési munkával kapcsolatos eszközök, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
c) alkalmi árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,
d) vendéglátó-ipari előkert céljára, Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek
elhelyezésére az üzlet, pavilon, egyéb árusítóhely, épület elé áru, illetve annak göngyölege
kirakására,
e) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,
I) tüzelőanyag lerakására,
g) ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, tároló hely kialakítására,
h) hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséhez,
i) cirkusz, búcsú részére,
(2) Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút, járda és a zöldterület építésével,javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület
igénybevételéhez,
b) úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló
berendezések elhelyezéséhez,
c) távközlési kábelek, valamint közművek és azok berendezései, illetve létesítmények
hibaelhárítása érdekében végzett munkák elvégzéséhez, ha időtartama a 72 órát nem haladj a
meg,
d) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges 72 óra időtartamot meg nem haladó
munkálatok elvégzéséhez,
e) a fák és a zöldterület védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, ha azok
reklámcélokat nem szolgálnak, és elhelyezésük nem ütközik j ogszabályba,
I) az önkormányzati intézmények és az önkormányzat megbízásából munkát végző gazdasági
társaságok közösségi célt szolgáló berendezései után ( sózó edények, kézi hulladékgyűjtők),
g) az önkormányzat vagy intézményei által szervezett rendezvényekhez,
h) őstermelői jellegű értékesítéshez 1 m2-nél nem nagyobb területen
(3) Bejelentés-köteles közterület-használati tevékenységek, melyek esetében nem szükséges
közterület-használati engedély kérelmet benyújtani az alábbiak:



a) 72 óra időtartamot meg nem haladó tüzelőanyag lerakása,
b) 2 hét időtartamot meg nem haladó építőanyag lerakása.
(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentést a Tatai Közös Onkormányzati Hivatal Dunaalmási
Kirendeltségén kell megtenni legkésőbb a közterület-használat kezdetétől számított 72 órán
belül.
3. * Tilos a közterületen a szeszes ital fogyasztása, kivéve:
a) a városi és az önkormányzat által engedélyezett rendezvények idején és területén,
b) a közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó ipari előkertek területén

nyitvatartási időben,
c) december 31. napján 16 órától január 1. napján 12 óráig.

2. A közterület-használat iránti kérelemmel kapcsolatos szabályok

4. * (1) A közterület használata iránti kérelmet a rendelet 1. mellékletében meghatározott
formanyomtatványon a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségéhez
kell benyújtani.
(2) Dunaalmás Község Onkormányzata Képviselő-testülete Dunaalmás Község
közterületeinek használatával kapcsolatos hatásköreit Dunaalmás Község polgármesterére
ruházza át.

3. A közterület-használati engedély

5. ~ (1) A közterület 2.* (1) bekezdés szerinti használata csak érvényes közterület-használati
engedély birtokában, az engedélyben meghatározott időtartamban és feltételek megtartása
mellett lehetséges.
(2) Amennyiben a közterület-használat önkormányzati Ünnep, megemlékezés, rendezvény
megtartását akadályozná vagy veszélyeztetné, illetve az önkormányzat tulajdonával való
rendelkezési jogát korlátozná vagy akadályozná, annak időtartamáig a közterület-használat
nem engedélyezhető.

4. Az engedélyes kötelezettségei

6. * (1) Az engedélyes köteles
a) az igénybe vett területet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni, állagát
megőrizni,
b) a közterületet csak az engedélyben meghatározott célra, időtartamban és módon használni,
c) a használat befejezését követően az eredeti állapotot saját költségén, kártalanítási igény
nélkül haladéktalanul helyreállítani,
d) az előírt mértékű közterület-használati díjat határidőben megfizetni,
e) a közterület-használati engedély eredeti példányát a helyszínen magánál tartani, s az
ellenőrzésre jogosult a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége
képviselőjének felhivására bemutatni.
(2) Az engedélyes a közterület használatát az engedélyben meghatározott személyeken kívül
más részére nem biztosíthatja, a közterület-használati engedélyt másra át nem ruházhatja.



5. A közterület-használat engedélyezésének időtartama

7. * (1) A közterület-használati engedély határozott időre, maximum 90 napra, vagy
határozatlan időre adható. A határozott időre adott engedély 1 alkalommal, maximum 90
nappal meghosszabbítható.
(2) A közterület-használati engedély a 5. * (2) bekezdésben meghatározott okból
visszavonható. Ebben az esetben a használót kártalanítás nem illeti meg.

6. Közterület-használati díj

8. ~ (1) Az engedélyes a közterület használatáért a rendelet 2. mellékletében meghatározott
díjat köteles fizetni, függetlenül attól, bogy az engedély kiadását követően a közterületet
ténylegesen használ] a-e.
(2) A közterület-használati díj napi, illetve havi bontásban, négyzetméterre vagy darabszámra
vetítve számítandó ki. Minden megkezdett m2-t 1 m2-nek, minden megkezdett napot egy
teljes napnak, minden megkezdett hónapot 1 hónapnak kell számítani.
(3) A 2. * (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetekben a közterület-használati díj
megállapításakor a hirdetőfelületek nagyságát kell számításba venni.
(4) A közterület-használat befejezését követően, az eredeti állapot helyreállításáig az
engedélyes minden megkezdett nap után továbbra is közterület-használati díjat köteles fizetni.
(5) Amennyiben a kiadott közterület-használati engedély ellenére az engedélyes a közterületet
az önkormányzat hibájából nem tudja birtokba venni, a korlátozás időtartamának idejére
mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.
(6) A határozott időre szóló közterület-használat esetén a díj at az engedély kiadását
megelőzően kell befizetni a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége
házipénztárába.
A határozatlan időre szóló engedély esetén a használati díjat évi két egyenlő részletben kell
megfizetni, az engedélyben meghatározottak szerint.

7. Mentesség a közterület-használat díj fizetése alól

9. * Nem kell közterület-használati díjat fizetni a közérdekű célokat szolgáló filmalkotások
forgatása esetén, oktatási, tudományos és ismeretterjesztő témájú filmalkotások készítésekor.

8. A közterület-használat megszüntetése, az engedély visszavonása

10. ~ (1) A közterület-használati engedély megszűnik:
a) az engedélyben meghatározott idő elteltével;
b) visszavonással.
(2) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes az engedélyben meghatározott
kötelezettségeit megszegi.
(3) A polgármester a 5. * (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén az
engedélyt visszavonhatja. A visszavonásról az engedélyest a használat befejező időpontját
megelőző 15 nappal korábban értesíteni kell.
(4) Ha az engedélyes kívánja megszüntetni a közterület használatát, köteles ezt a szándékát az
engedélyező hatóságnak bejelenteni, a megszüntetést megelőző 15 nappal korábban.
(5) Ha az engedély érvényét veszti, vagy az engedélyt a polgármester visszavonja, illetve az
engedélyes a közterület-használatot megszünteti, az engedélyes saját költségén minden
kártalanítási igény nélkül - köteles az eredeti állapotot helyreállítani.
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9. A jogellenes közterület-használat jogkövetkezményei

11. * (1) Közterület engedély nélküli használata esetén a használó köteles a polgármester
felhívására a használatot azonnal megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén
haladéktalanul helyreállítani.
(2) Az engedély nélküli használat időtartamára a használó a vonatkozó közterület-használati
díjat köteles megfizetni.

10. A közterület-használat speciális szabályai
Egyéni hirdetések, hirdetmények elhelyezésének szabályai

12. ~ (1) Lakossági egyéni hirdetések, hirdetmények kizárólag az önkormányzat által e célra,
a (3) bekezdésben felsorolt helyen létesített hirdetőtáblákon helyezhetők el, maximum A15-ös
méretben. A rendezvények, műsorok, koncertek, hirdetései, hirdetményei ettől eltérően
maximum Á13-as méretben is kihelyezhetők.
(2) Tilos egyéni hirdetések, hirdetmények kihelyezése a buszmegállók felületén,
közszolgáltatást ellátó intézmények elhelyezését biztosító épületeken, országos és helyi
védettségű épületeken, kereskedelmi és vendéglátó épületek homlokzatán, a (3) bekezdésben
fel nem sorolt önkormányzati hirdetőtáblákon.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hirdetőtáblák a község alábbi pontjain kerülnek elhelyezésre:
a) buszmegállók közvetlen környezetében (7 db),
b) Almási u. 87. szám alatti Posta közterületen,
c) Almási utca 107. szám alatti élelmiszerbolt előtti közterületen,
d) Szőlősor utca 8. sz. alatti élelmiszerbolt előtti közterületen,
e) Vöröskőalja utca és Lilla utca kereszteződésénél.

11. Üzemképtelen járművek tárolása

13.* (1) E rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelennek minősül:
a) az érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a
közúti forgalomban egyébként csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehetne részt;
b) a baleset folytán megsérült, de a helyszínről el nem szállított, elhagyott jármű;
c) az olyan jármű, amely műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, vagy
lepusztult, sérült,vagy tartósan üzemképtelen.
14. * (1) Közterületen üzemképtelen járművet, közterület-használati engedély nélkül tárolni
tilos. Közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon kívül legfeljebb 30
napra adható.
(2) Az engedélyben meghatározott határidő elteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a jármű saját
költségen történő elszállításáról köteles gondoskodni.
15. ~ (1) Amennyiben a tulajdonos (üzembentartó) elszállítási kötelezettségének felszólításra
nem tesz eleget, vagy személye ismeretlen, a polgármester a jármű elszállíttatását a tulajdonos
(üzembentartó) költségére az erre jogosult szervezethez elrendeli. Az elszállítás megkezdése
előtt ajárműről fényképfelvételt kell készíteni és jegyzőkönyvet kell felvenni.
(2) A kijelölt helyen a jármű tárolása és őrzése a tulajdonos (üzembentartó) költségére
történik.

12. A közterület filmforgatási célú használata

16. * (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti
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fllmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban:
tiimforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az alábbi
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2)A tilmforgatás célú közterület-használattal összemggő, Mktv-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat jóváhagyását
meg kell tagadni.
(4) Amennyiben a közterület filmalkotás céljából történő igénybevételére létrejött hatósági
szerződés alapján a közterület igénybevétele a kérelmezőnek Fel nem róható okból meghiúsul,
a hatósági szerződés létrejöttét követően előálló forgatást akadályozó körülmény, rendkívüli
természeti esemény miatt, úgy a közterület használatát az akadályozó körülmény elhárulását
követő 7 napon belül újra biztosítani kell.

13. Záró rendelkezések

17. * (1) E rendelet 2013. november l-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közterületek használatáról és tisztántartásáról szóló 15 2008. (XII.8.)
önkormányzati rendelet.

fl1~o1 ~
Z~i1tMr’ dr. Kórósi Emőke

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 26-án.

dr. Kórósi
jegyző





1. melléklet
Közterület-használati enedély iránti kérelem

1. Kérelmező neve:

2. Lakóhely székhely telephely:

3. Cégjegyzékszámlvállalkozói engedély száma:

4. Használni kívánt közterület megnevezése (cím, hrsz.), a használni kívánt terület nagysága
m2-ben, a használat célja, módja:

A közterületen elhelyezni kívánt tárgyak, építmények, megnevezése:

6. A használat időtartama

7. A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevo tagok, családtagok,
alkalmazottak, megbízottak neve és lakcíme

Dunaalmás év hó nap

kérelmező aláírása

A megfelelőt aláhúzóssal kérjük jelölni.



2. melléklet

A közterület-használatért fizetendő díjak

Használat célja Fizetendő díj

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 300 FtJm2/hó
kirakatszekrény, Üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet
hirdető berendezés (fényreklám) továbbá cég- és címtábla elhelyezésére,

Építési munkával kapcsolatos eszközök, építőanyag 200 Ft/m2/hó
és törmelék elhelyezésére,

Alkalmi árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, 1 000 Ft/nap

Vendéglátó-ipari előkert céljára, Üzleti szállítás 200 Ft/m2/hó
vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére az Üzlet
pavilon, egyéb árusítóhely, épület elé áru,
illetve annak göngyölege kirakására,

Kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, 100 FtJm2/nap
továbbá mutatványos tevékenység céljára,

Tüzelőanyag lerakására 200 Ft/m2/hó

Ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére 200 FtJm2/nap
tároló hely kialakítására

Hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséhez 300 Ft/m2/hó

Cirkusz, búcsú részére 100 Ft/m2/nap

Üzemképtelen, sérült, vagy eladási, reklámcélú jármű 1 000 Ft/nap db

A filmforgatás célú közterület-használat díja: 2 000 Ft/óra


