Tiszakürt Község Önkormányzata 6/2008.(IX. 25.) és 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati
rendeletével módosított 6/1993.(VI. 28.) rendelete
(egységes szerkezetben)
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterülethasználati díjak mértékéről.
Tiszakürt Község Önkormányzatának képviselő – testülete az 1990. évi LXV. Tv.
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotja:*
I.
A rendelet hatálya.
1. §.
A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki.
Közterület-használati engedély.
2. §.
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához – a továbbiakban közterülethasználat – engedély szükséges.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a./ közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszegély, üzleti védőtető,
ernyőszerkezet, hirdető berendezés, továbbá cég- és címtábla elhelyezésére,
b./ árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv,
hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére.
c./ az egyes létesítményekhez a közút, önkormányzati tulajdonú út területén
kívül szükséges gépjármű-várakozó helyek céljára,
d./ a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,
e./ szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető
berendezés és köztéri tárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák,
közvilágítási lámpák,tartó oszlopok stb.) elhelyezésére,
f./ távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény
elhelyezésére,
g./ építési munkálatokkal kapcsolatos állvány, építőanyag (homok, sóder,
tégla), és törmelék elhelyezésére,
h./ tüzelőanyag elhelyezésére 48 órát meghaladó időtartamra (szén, rőzse,
tűzifa, tuskó, felvágatlan faáru stb.),
i./ szalma, valamint széna, kukoricaszár és más, állati takarmányozást szolgáló
táplálék elhelyezésére,
j./ magántulajdonban, illetve vállalkozás tulajdonában álló állati erővel
vontatható kocsi, illetve tehergépkocsi, lassú jármű, pótkocsi stb.
elhelyezésére,
k./ alkalmi és mozgó árusításra, illetve javító-szolgáltató tevékenységre,
l./ film- és videofelvételre,
m./ vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás és rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

n./ kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá
mutatványos
tevékenység (céllövölde, cirkusz, sergő stb.) céljára,
o./ közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítására.
(3) Nem kell közterület-használati engedély:
a./ közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút
(járda), területének elfoglalásához,
b./ az úttartozékok és közúti közlekedési irányítás célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
c./ a közterületen, illetőleg az alatta vagy felette elhelyezett postai és elektromos
kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz,
d./ üzlethomlokzat, kirakatszegély, hirdető-berendezés (fényreklám) cég- és
címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be.
(4) A közterület-használat:
a./ állandó jelleggel – határidő nélkül,
b./ ideiglenes jelleggel – meghatározott időre engedélyezhető.
3. §.
(1) A közterület-használat engedélyezése ügyében a polgármester jár el.*
(2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni
kívánja.
(3)Ha a közterület-használat ideiglenes jellegű, igénybevétele építési unka végzésével
kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az
engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.
(4) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének címét (telephely címét),
b./ a közterület-használat célját és időtartamát
- állandó,
- ideiglenes
jelleggel kívánja-e használni a közterületet.
c./ a közterület-használat
- helyének (utca, házszám v. helyrajzi szám),
- módjának (2. §. (2) a-o. pontig),
- mértékének (területnagyság m2-ben kifejezve)
pontos meghatározását,
d./ a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat
(vállalkozói igazolvány) gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésének száma,
működési engedély stb.) ismertetését.
4. §.
(1) A kiadott engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes nevét, és állandó lakóhelyének – telephelyének címét,

b./ a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen
feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg állandó jellegű,
c./ a közterület-használat
- helyének,
- módjának,
- mértékének,
- feltételeinek
pontos meghatározását.
d./ az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot
helyreállítására
vonatkozó kötelezettség előírását,
e./ közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és
fizetésének módját.
Állandó közterület használat esetén befizetési csekk vagy átutalás, ideiglenes
közterület- használat esetén házipénztárba vagy csekk befizetése azonnali
bemutatással.
(2) Az anyagok, gépek, szerkezetek és járművek tárolásával kapcsolatos engedélyben
azt is ki kel kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleseti, és egészségvédelmi
óvórendszabályok által előírt módon történhet.
(3) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben
a./ szükség szerint elő kell írni a közterület felől a faluképi követelményeket
kielégítő kerítés létesítését,
(4) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell
jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy
körzetben ideiglenes tartószerkezetről kézből vagy járműről történhet-e.
(5) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot élelmiszer
árusítás esetében közölni kell az állami népegészségügyi és tisztiorvosi
szolgálattal.
Az engedély érvénye.
5. §.
(1) Az engedély
a./ meghatározott idő elteltéig,
b./ megállapított feltétel bekövetkeztéig,
c./ visszavonásig
érvényes.
(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.
(3) A meghatározott időre szóló engedély érvényes az engedélyesnek az engedélyezett
időtartam lejárata előtt legalább 8 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható,
illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető.
A közterület-használati díj.

6. §.
(1) Az engedélyes kérelméhez a mindenkori illetékjogszabályban meghatározott
eljárási illeték megfizetésén túl a közterület-használatért díjat köteles fizetni.
(2) A díjkötelezettség megállapítása során minden töredék m2 teljes m2-nek számít.
(3) Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges használatára,
illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemelésére tekintet nélkül köteles
megfizetni, kivéve ha azt hatósági intézkedés miatt kényteles szüneteltetni.
(4) A közterület-használati díj Tiszakürt község Önkormányzatát illeti meg.
A közterület-használati díj mértékét az önkormányzat jelen rendelet 1. sz.
mellékletében határozza meg.
(5) Az állampolgárok által fizetendő – meg nem fizetett – közterület-használati díj
tekintetében az adózás rendjéről szóló jogszabályban leírt szabályokat kell
alkalmazni.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól.
8. §.
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a./ a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők
létesítményei elhelyezésére,
b./ a közműveknek (elektromos-, gáz-, víz- és csatornaművek) és az önkormányzati
településtisztasági ellátást végző szerveknek a feladatok ellátását szolgáló
közérdekű létesítményei elhelyezésére,
c./ a Magyar Posta és az önkormányzat által létrehozott részvénytársaság postai és
távközlési tevékenységével kapcsolatos létesítmények és berendezések
elhelyezésére,
d./ a közforgalmú közúti, vízi és légi-közlekedési vállalatoknak a feladatok
ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére,
e./ szobrok, emlékművek, dísz-kutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak
elhelyezésére,
f./ ingatlanonként 1 db személygépkocsi eseti közterületi tárolására, ha a tulajdonos
magánszemély,
g./ Tiszakürt községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező mezőgazdasági
kistermelőknek a piactér területén.
(2) Kérelemre a közterület-használat díjtalan, ha a közterületet kifejezetten sport,
kulturális, vagy jótékony célú rendezvényekre veszik igénybe. A kedvezmény nem
vonatkozik a rendezvény alapjellegétől eltérő kísérő tevékenységek közterületfoglalására.
(3) A közterület-használati díj 50 %-kal mérsékelhető 67 %-ot meghaladó
mozgáskorlátozott, rokkant személy esetében.
A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása.

9. §.
(1) Közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az
engedélyes részére – kérelmére – másutt kell a közterület-használat lehetőségét
biztosítani.
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az
engedélyezett célra és módon (környezetszennyezés, tűzveszélyes anyag
tárolása stb.) használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség
időpontjáig nem tesz eleget.
(3) Ha az engedélyes a közterület-használatot határidő előtt vagy véglegesen meg
akarja szüntetni, azt írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes köteles saját költségén –
minden kártalanítás igénye nélkül – az eredeti állapotot helyreállítani.
(5) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnt
meg, a már esedékesé vált és befizetett közterület-használati díjat
visszakövetelni nem lehet.
(6) Az igénybevett közterület eredeti állapota helyreállítási kötelezettségét az
engedélyes számára bármilyen jogcímen kiadott közterület-használati
engedélyben elő kell írni.
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei.
10. §.
(1) A közterület-használat engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata
esetén a használó az engedélyező felhívására köteles a használatot
megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén – minden
kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az
engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés
jogkövetkezményein túl az engedély nélküli, vagy az eltérő használat
tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére lehet
kötelezni.
(3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó
az engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére – a jegyző a közterülethasználatot engedélyezheti. A kérelem benyújtásával a használó nem mentesül
a (2) bekezdésben leírt jogkövetkezmények alól.
Vegyes, hatályba-léptető rendelkezések.
12. §.
(1) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.*

(2)Ezen önkormányzati rendelet 1993. július 1.-én lép hatályba, rendelkezéseit
ezen időponttól kell alkalmazni.
(3)A rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.
Tiszakürt, 1993. június 28.

Tóth András sk.
Polgármester

Szeleczkiné Zoboki Magdolna sk.
körjegyző

*Megállapította a 6/2008.(IX. 25.) önkormányzati rendelet.

Tiszakürt Község Önkormányzat 1993. évi 6. sz. önkormányzati rendeletének
1. sz. melléklete

Határozott
idejű
közterület-használat
esetén Ft/m2/hó
1./ Piactéren történő
Közterület-használat
-alkalmi –eseti

- havi
2./ Egyéb közterület
- lakásépítési, felújítási munkákhoz

- egyéb esetekben

- építmény (bódé,
fülke, stb. – esetén

Határozatlan
idejű
közterület-használat
esetén Ft/m2/hó

1000 Ft/alkalom + ÁFA **
5 Ft/m2/hó
.
de min. 1000 Ft/hó
4000 Ft/hó + ÁFA**

5 Ft/m2/alkalom
ill.hó
de min.200 Ft/hó
7 Ft/m2/alkalom
ill.hó
de min.300 Ft/hó
15 Ft/m2/alkalom,
ill.hó
de min. 500 Ft/alk.
vagy hó

**Megállapította a 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati rendelet

8 Ft/m2/hó
de min.300 Ft/hó
10 Ft/m2/hó
de min. 500 Ft/hó
20 Ft/m2/hó
de min. 700 Ft/hó

