Nyékládháza Város Önkormányzatának
6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete
A közterület-használat engedélyezéséről 1
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A rendelet hatálya
1.§.
E rendelet hatálya alá tartoznak az önkormányzat tulajdonában,
kezelésében,
használatában
lévő,
az
ingatlan-nyilvántartásban
közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark stb.) bejegyzett belterületi
földrészek.

A közterület-használati engedély
2.§.
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban :
közterület-használat) engedély szükséges.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni :
a./ árusító és egyéb fülke, pavilon elhelyezésére,
b./ a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, üzleti
védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, továbbá cég- és
címtábla elhelyezésére,
c./ az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges
gépjármű-várakozóhelyek céljára,
d./ távbeszélő fülke, postai levélszekrény elhelyezésére,
e./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
elhelyezésére,
f./ idényjellegű vagy alkalmi árusításra,
g./ vendéglátóipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
h./ kiállítás, vásár, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység
céljára,
i./ közterület-használatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem
nyitott utca) ideiglenes hasznosítására.
(3) A közterülethasználat engedélyezhető :
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a./ ideiglenes jelleggel – meghatározott időre, ill. egy bizonyos feltétel
bekövetkeztéig,
b./ visszavonásig.
Ha a közterület használata építési engedélyhez kötött építési munkával
kapcsolatban szükséges, annak engedélyezése felől az építési
engedélyben kell határozni.
(4) 2
(5) 3 A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. sz. melléklet
szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a
polgármester hatáskörébe tartozik. A közterület-használati eljárásra
vonatkozó eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó előírásait
kell alkalmazni.
(6) 4 Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) A jogosult nevét, lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,
b) A közterület-használat célját, időtartamát, illetve azt a feltételt, amelyek
bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,
c) A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek
pontos meghatározását,
d) A közterület-használati díj mértékét, megfizetésének módját, határidejét,
e) A szakhatósági hozzájárulásokban foglalt előírásokat,
f) Az egyéb szükséges előírásokat (pl. balesetvédelmi, köztisztasági,
környezetvédelmi,
településképi,
állagmegóvási,
karbantartási
követelményeket),
g) Az engedély megszűnése vagy visszaadása esetére az eredeti állapot –
kártalanítási igény nélküli – helyreállítására vonatkozó kötelező előírást,
A jogorvoslat lehetőségére és annak módjára vonatkozó tájékoztatást
2/A. § 5
(1) A közterület-használati engedélyt a tevékenységet folytató köteles a
helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására
bemutatni.
(2) A közterületet igénybevevő köteles az igénybevett közterületet és környékét
tisztántartani, a növényzetet védeni, a baleset megelőzése érdekében a
szükséges intézkedéseket megtenni.
(3) A közterületet igénybevevő köteles a közterület-használat során okozott kárt
megtéríteni.
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Hatályát vesztette a 2/2006.(II. 1.) sz. rendelet 7. §. (1). bekezdése alapján 2006. február 1-től.
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A közterület-használat díja
3.§.
(1) Az engedélyes a közterület-használatért díjat köteles fizetni.
(2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a
létesítmény közterületre eső vízszintes vetületét kell számításba venni,
cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés esetén annak hirdetési
felületét is.
(3) A közterület-használati díjat:
a./ éves használat esetén negyedévenként előre,
b./ havi használat esetén a tárgyhó 5. napjáig előre,
c./ napi használat esetén a használat megkezdésekor, de legkésőbb
befejezésekor kell megfizetni.
(4) A közterület-használati díj a helyi önkormányzatot illeti meg. A díj
beszedését a Polgármesteri Hivatal megbízottja végzi.

4.§. 6
A közterület-használat díja :
a./ állandó vagy ideiglenes jellegű
árusító pavilon és egyéb fülke
(pl. élelmiszer, gyümölcs, virág, hírlap,
dohány, vendéglátóipari pavilon,
fodrász, kozmetika, butik)
b./ közterületbe 10 cm-en túl
benyúló üzlethomlokzat (portál)
kirakatszekrény, üzleti védőtető és
kerthelyiség, hirdető berendezés
(reklám cég- és címtábla)
c./ önkormányzati közutak burkolatán
kívül (padka, árok, zöldsáv) kialakított
gépjármű várakozóhely után
d./ építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag, törmelék
e./ idényjellegű és alkalmi árusítás
(sátor, asztal) mozgóárusítás,
gépjárműről történő árusítás
eseti eltérés engedélyezhető
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2000,-Ft/m2/év

130,-Ft/m2/hó
80,-Ft/m2/hó
70,-Ft/m2/hó

200,-Ft/m2/nap

Módosította a 2/2011.(I.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. február 1-től.
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Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
5.§.
Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a./ fegyveres testületek, rendészeti szervek létesítményei elhelyezése (pl.
segélyhívó telefon stb.)
b./ közművek (elektromos, gáz, vízművek) a feladatuk ellátását szolgáló
közérdekű létesítményei elhelyezése,
c./ postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és
berendezések elhelyezése,
d./ a közforgalmú közúti közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását
szolgáló létesítményei elhelyezése,
e./ a szobrok, emlékművek, köztárgyak elhelyezéséhez szükséges
területek után.

A közterület-használat megszüntetése
6.§.
(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen
esetben az engedélyes részére – kérelmére – más közterület-használat
lehetőségét biztosítani kell.
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az
engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési
kötelezettségének ismételt felhívás ellenére sem tesz eleget.
(3) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen
folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. Az engedély
másra nem ruházható át.
(4) Ha az engedély visszavonásra kerül vagy érvényét veszti, az
engedélyes a saját költségén köteles a közterület eredeti állapotát
helyreállítani.

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei
7.§.
(1) 7 Aki közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon
használ közterületet, kártalanítási igény nélkül kötelezhető az eredeti
állapot helyreállítására. Ha a jogosult e kötelezettségének a kötelezésben
előírt határidőre nem tesz eleget, akkor az önkormányzat az eredeti állapot
helyreállítását – a jogosult költségére – elvégezteti.
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(2) 8
(3) 9 A közterület engedély nélküli használója kötelezhető a meghatározott
díj kétszeresének megfizetésére arra az időtartamra, amíg a közterületet
ténylegesen igénybe vette.
7/A. §. 10

A piaci, vásári helyhasználat és díj fizetése
8.§.

(1) A napi élelmiszerpiac céljára kijelölt terület : a Kossuth és Szent István
utcák által határolt közterület.
(2) a búcsúvásár helye : a Mátyás király utca mindkét oldala, a Bocskai
utca, Kölcsey utca, Kossuth utca. Ideje : augusztus utolsó vasárnapja.
(3) a napi élelmiszerpiacon és a vásáron az árusok az általuk elfoglalt
terület (m2) alapján helypénzt kötelesek fizetni.
A helypénz mértéke :
a./ napi piac területén : 2 nm-ig
20,-Ft/m2/nap
2 nm felett
50,-Ft/m2/nap
b./ 11 búcsúvásáron :

600.-Ft/m2/nap

(4) 12 A helypénzt a Városgondnokság megbízott pénzkezelője szedi be.
Az átvett díjról sorszámmal, napi kelettel ellátott nyugtát ad.
(5) 13 A helypénzt a 8. §. (3). bekezdés b./ pontjának egyéb
vonatkozásában a Városgondnokság 14 megbízottja által kiállított készpénz
átutalási utalványon szereplő összeg befizetésének igazolása után ad
közterület-használati engedélyt. Az árus és mutatványos a kapott nyugtát
illetve közterület-használati engedélyt mindaddig köteles megőrizni és
ellenőrzés esetén bemutatni, amíg helyét elfoglalva tartja.
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Hatályon kívül helyezte az 5/1992.(IV. 9.) sz. rendelet 1. §-a . Hatályos : 1992. április 10-től.
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8/A. 15
A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó külön rendelkezések
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban:
filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e
paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a
következő feltételek teljesítését vállalja:
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és közterületen elhelyezett tárgyak rendben és tisztán
tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintettek tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges
információkról,
e) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk
megtérítését,
f) a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a
közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani,
g) mindazon előírásokat, amelyeket a közterület-használattal kapcsolatban a
közútkezelő a nyilatkozatában meghatároz.
(4) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a
rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan
időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni,
ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény
esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges
kárelhárítás és helyreállítást követőn 3 napon belül újra biztosítani kell.
(5) A közterület-használt díjaként a Mktv-ben meghatározott díjtételeket kell
alkalmazni.
(6) 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 készített felvétel forgatása, vagy
e) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása.
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Módosította a 10/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2013. szeptember hó 12-től.
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9.§.
Az önkormányzat ezen rendelete 1991. augusztus hó 1. napjával lép
hatályba. Rendelkezéseit az I. fokon még el nem bírált, folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 1/1988.
sz. tanácsrendelet.
Nyékládháza, 1991. július 30.

Galuska László sk.
polgármester

Dr. Juhász József sk.
jegyző
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1. számú melléklet

KÉRELEM
Nyékládháza Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
közterületek használatához

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező/igénylő neve: ……………………………………………… Telefon: ……
Székhelye: ………………………………………………………………. Telefon:……
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………..
Adóigazgatási azonosító száma: ……………………………………………………..
.
Egyéni vállalkozók esetében:
Kérelmező/igénylő neve: ……………………………………………….. Telefon:…
Lakcíme: …………………………………………………………………………………
Vállalkozói igazolvány száma: ………………………………………………………...
Magánszemélyek esetében:
Kérelmező/igénylő neve: ………………………………………………….Telefon:....
Lakcíme: …………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………… Anyja neve: ……………………..

Közterület-használat ideje:
…….. év ………………. hó …… naptól

……… év ………………. hó ….napig

A közterület-használat célja:
…………………………………………………………………………………………….
A kért közterület nagysága: ……….. m2
A kért közterület helyrajzi száma:………………
A kért közterület helyének pontos leírása:
…………………………………………………………………………………………….

Nyékládháza, _____ év _____________ hó ___ nap

______________________
Kérelmező/igénylő aláírása

