BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2011. (X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL
(Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 12/2011. (XI.16.) önkormányzati
rendelettel, 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelettel, 13/2013. (VII.15.) önkormányzati
rendelettel valamint 5/2016. (VIII.4.) önkormányzati rendelettel.)
Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányának 44/A. § (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek településrendezési,
környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági és tulajdonosi szempontok
figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő
használatának rendjét és feltételeit.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Bikács Község közigazgatási területén
a) minden olyan közhasználatra szolgáló önkormányzati tulajdonban álló földterületre,
amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás
közterületként tart nyilván, továbbá
b) egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészére, az erről szóló külön
szerződésben foglaltak keretei között (a továbbiakban együtt: közterület).
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes vagy jogi személyre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely közterületet használ, vagy közterület
használatát kérelmezi.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya
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a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben szabályozott közterület
igénybevételre, kivéve a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő
igénybevételi díj meghatározását és a közút kezelői hozzájárulás megadásával kapcsolatos
hatáskör átruházását, melyet a rendelet 1. melléklete tartalmaz;
b) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben szabályozott plakátkihelyezésre;
c) a vásárok és piacok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott közterülethasználatra;
d) Bikács Község Önkormányzata vagy az önkormányzat, továbbá az önkormányzat
részvételével működő önkormányzati társulás költségvetési szerve által kezdeményezett vagy
folytatott közterület használatra.
(4) A közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatban a rendelet rendelkezéseit a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben, valamint a települési önkormányzat tulajdonában
álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló
205/2003. (VI.14.) Kormányrendeletben foglaltak szerint, továbbá az e rendelet 5/A. §-ában
rögzített eltérésekkel kell alkalmazni.
II. FEJEZET
1

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
3. A közterület használatának rendje
3. §
(1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános
érvényű jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló
építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan
elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja.
(2) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat)
közterület-használati engedély szükséges.
(4) A közterületet használók kötelesek
a) az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni,
b) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni,
c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani,
d) a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni.
4. Járművek közterületen történő tárolásának szabályai
4. §
(1)
Olyan hatósági jelzés nélküli gépjármű, amely a forgalomban csak ilyen jelzéssel
vehet részt, vagy érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de műszaki állapotánál fogva
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üzemképtelen jármű (pl. sérült, hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen jármű)
közterületen közterület-használati engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.
(2)
Közterületen jármű árusítás céljából jármű az (1) bekezdésben foglalt szabályok
szerint helyezhető ki.
(3) Közterületen - a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítása kivételével - a járművek
szerelése, javítása, karbantartása, mosása nem megengedett.
(4) A jelen rendeletben tiltott módon tárolt járművet a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója
köteles saját költségén a közterületről eltávolítani.
(5) A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles a megszerzett közterület-használati
engedély számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon
elhelyezni.
5. Egyéb berendezések, műtárgyak közterületi kihelyezése
5. §
(1) A közterületen a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó műtárgyak (karó, oszlop,
leásott autógumi, kő stb.) nem helyezhető el.
(2) Önállóan létesítendő hirdetőtábla, hirdető-berendezés közterületen csak úgy helyezhető
el, ha az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti.
(3) Közterületen plakátok, hirdetések csak az erre szolgáló hirdető-berendezéseken vagy az
erre külön kijelölt – a hatóság által megjelölt - felületeken helyezhetők el.
5/A. §2
A közterület filmforgatási célú használata
(1) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely
legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.
(2) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7 és 21 óra között időtartamra
vonatkozhat, indokolt esetben különösen, ha a forgatni kívánt film témája ettől eltérő
időpontban történő forgatást igényli, eltérés engedélyezhető.
(3) Ha a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, vagy rendkívüli esemény
következik be, 15 napon belül köteles újra biztosítani kell a közterület-használatot az eredeti
feltételekkel.
(4) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a település közigazgatási
területén turisztikailag kiemelt közterületnek minősül:
(a) Szabadság tér,
(b) a Jóléti tóval közvetlenül szomszédos közterületek,
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(c) a Zichy Park Hotellel közvetlenül szomszédos közterületek.
(5) A (4) bekezdés szerinti területeken rendezvények időtartama alatt filmet forgatni nem
lehet.
(6) A közterület filmforgatási célú használatáért a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3.
melléklete szerinti díjat kell fizetni, melynek változására e törvény 34. § (3) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.3
(7) A (6) bekezdés szerinti díjak megfizetésére e rendelet 15. §-ának (4) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni.
(8) Az e §-ban szabályozottakkal kapcsolatos a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben a
települési önkormányzatnak biztosított hatásköröket a polgármester gyakorolja.

III. FEJEZET
A KÖZTERÜLET RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁNAK
ENGEDÉLYEZÉSE
6. A közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek
6. §
Közterület-használati engedélyt kell beszerezni közterületen
1. tüzelőanyag 7 napon túli tárolására,
2. alkalmi és mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre, idényjellegű árusításra, hangos
hirdetésre, térhangosításra szolgáló berendezés elhelyezéséhez,
3. kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység
céljára,
4. filmforgatásra, valamint tévéfelvételre, amennyiben a tévéfelvétel a közterület
rendeltetésszerű használatában – akár térbeli, akár időbeli kiterjedése miatt – fennakadást
okoz,4
5. árusított jármű helyének biztosítására, utánfutók, lakókocsik elhelyezésére,
6. hatósági jelzés nélküli vagy üzemen kívüli gépjármű tárolására, a 4. §-ban foglaltak
figyelembevételével,
7. haszongépjármű (teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, autóbusz, mezőgazdasági
vontató, lassú jármű, járműszerelvény, különleges jármű, munkagép, valamint ezek
vontatványai) – kivéve a helyi és helyközi tömegközlekedést biztosító járműveket – napi 2
órát meghaladó tárolására,
8. vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy fedett vagy nem).

3

Beiktatta: 5/2016. (VIII.4.) önkormányzati rendelet . Hatályos: 2016.09.03.-

4

Beiktatta: 13/2013. (VII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2013.07.23-

5

7. A közterület-használat iránti engedély kérelem
7. §
(1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetéstől eltérő
módon kívánja használni.
(2) A közterület-használati engedély kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a rendelet 3.
melléklete szerinti formanyomtatványon, vagy írásban, oly módon kell benyújtani, hogy az –
a közterület használat jellegétől függően értelemszerűen – tartalmazza a következőket:
a) a kérelmező nevét, valamint lakóhelyét vagy székhelyét,
b) a közterület-használat célját, időtartamát,
c) a közterület-használat helyét, módját, mértékét,
d) a folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát.
(3) A közterület-használati engedély kérelem benyújtásakor az illetékekről szóló törvényben
megszabott általános tételű eljárási illetéket kell leróni.
8. A közterület-használat engedélyezése, az engedélyezett közterület használat
megszűnése és megszüntetése
8. §
(1) A kérelemről a képviselő-testület (a továbbiakban: hatóság) határozattal dönt.
(2) A közterület-használati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
előírásait kell alkalmazni.
(3) A közterület-használatot engedélyező határozatnak a 12. § (1) bekezdésben, továbbá a
Ket-ben foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell
a) a közterület-használat célját, helyét, mértékét, módját és határidejét,
b) a közterület-használat esetleges különleges feltételeit,
c) a közterület-használati díj összegét, és a megfizetésének módját, határidejét,
d) a szabálytalan közterület-használat jogkövetkezményeit,
e) anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedély esetén, hogy a tárolás csak a
munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet,
f) mindazt, amit e rendelet az engedélyező határozat kötelező tartalmi elemeként előír.
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9. §
(1)
Közterület-használati engedély határozott időre, legfeljebb egy évre adható, érvényét
határidőhöz vagy az egy éves határidőn belül valamely feltétel teljesülésének bekövetkeztéhez
kell kötni. A közterület-használati engedély kérelemre meghosszabbítható.
(2)
A közterület-használati engedély megszerzése nem mentesíti az engedélyest a kérelem
szerinti létesítéshez vagy tevékenységhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól.
(3)

A közterület-használati engedély másra át nem ruházható.
10. §

Nem adható közterület-használati engedély
a) tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
c) olyan tevékenység végzésére, amely külön jogszabályban hatósági engedélyhez kötött, ha a
kérelmező ezen hatósági engedéllyel nem rendelkezik,
d) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére,
e) a közterület olyan rendeltetéstől eltérő használatára, amely a közterületet bármilyen módon
károsíthatja.
11. §
(1)

Az engedélyezett közterület-használat megszűnik:
a) az engedélyben foglalt határozott idő lejártával, vagy feltétel bekövetkezésével,
b) az engedélyes halálával, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén
megszűnésével,
c) a közterület-használattal érintett közterület megsemmisülésével.

(2)

Az engedélyezett közterület-használat megszüntethető
a) közérdekből történő visszavonással,
b) visszavonással,
c) az engedélyes részéről bejelentett érdekmúlás miatti visszavonással.

(3)
Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt megszűnési okok valamelyikének fennállása
esetén az engedélyes örököse, jogi személy jogi személyiség nélküli szervezet esetén a
megszűnt jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet törvényes képviselője a
megszűnési ok bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni az engedélyes
halálát vagy a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet megszűnését.
(4)
A (3) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmaradása esetén, amennyiben a
megszűnési ok bekövetkezéséről a hatóság hivatalos tudomást szerzett, az önkormányzat az
adott közterületet ismételten birtokba veheti, kérelemre a hatóság annak használatát más
igénylőnek engedélyezheti. Ez esetben a korábbi engedélyesnek a használattal érintett
közterületen található tárgyait a közterületről a hatóság az önkormányzat költségére
elszállíttathatja, köteles azonban azokról a felelős őrzés szabályai szerint gondoskodni.
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12. §
(1) A közterület-használati engedély legalább 30 napos türelmi idővel közérdekből
visszavonható, amennyiben az engedélyes által használt közterület az önkormányzatnak a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) és (4) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges, mással nem helyettesíthető.
Erre az engedélyben az engedélyes figyelmét fel kell hívni.
(2) A (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a hatóságnak iratokkal alá kell
támasztania.
(3) Amennyiben a közterület-használati engedély visszavonására az e §-ban foglalt okból
kerül sor, az engedélyes részére a lerótt éves közterület-használati díj időarányos részét 8
napon belül vissza kell téríteni.
13. §
Engedélytől eltérő közterület-használat esetén, ha a visszavonásnak a 17. §-ban foglalt
feltételei fennállnak, a közterület-használati engedélyt a hatóság visszavonja. Ebben az
esetben az engedélyesnek a már megfizetett közterület-használati díj nem jár vissza.
14. §
(1) Az engedélyes részéről érdekmúlás miatt bekövetkező közterület-használattal történő
felhagyás tényét az engedélyes köteles az ok felmerülését, vagy az arról való tudomásszerzést
követő 3 munkanapon belül bejelenteni a hatóságnak.
(2) A bejelentés megtörténtét követően a hatóság intézkedik az engedély visszavonása iránt
azzal az időponttal, amikor az engedélyes bejelentési kötelezettségének eleget tett.
(3) Amennyiben a közterület-használati engedély visszavonására az e §-ban foglalt okból
kerül sor, az engedélyes részére a lerótt éves közterület-használati díjnak a bejelentés
időpontjától számított időarányos részét 8 napon belül vissza kell téríteni.
9. A közterület-használati díj
15. §
(1) A használó a közterület használatáért az 1. mellékletben meghatározott díjat köteles
fizetni, mely Bikács Község Önkormányzatát illeti meg.
(2) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2
egésznek számít. Az 1. mellékletben előírt egységárak tovább nem bonthatók.
(3) Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriában lenne díjfizetésre kötelezett, a
legmagasabb díjtételt eredményező kategória szerint kell megfizetnie a közterület-használati
díjat.
(4) A közterület-használati díjat egy összegben, a közterület-használati engedély
kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt kell megfizetni az
önkormányzat számlájára vagy a Polgármesteri Hivatal Bikácsi Körjegyzőségi Irodáján.
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(5) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
16. §
(1) Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól
a) a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mentők és a vízügyi szolgálat a
létesítményeik elhelyezése, szakmai tevékenységük folytatása során,
b) a közműszolgáltatók (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a
köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, műtárgyak,
berendezések elhelyezése, szakmai tevékenységük folytatása során,
c) a közforgalmú közúti közlekedési vállalat, a vasút a feladata ellátását szolgáló
létesítmények elhelyezése, szakmai tevékenységük folytatása során.
(2) A hatóság természetes személy engedélyes írásbeli kérelmére méltányosságból a
közterület-használati díjfizetési kötelezettséget
a) elengedheti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 80 %-át, egyedül élő esetében annak 100 %-át,
b) jövedelem arányosan mérsékelheti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át,
egyedül élő esetében annak 200 %-át.
(3)
A hatóság az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti társadalmi szervezet
– ide nem értve a pártot – írásbeli kérelmére a közterület-használati díj megfizetése alól
mentességet adhat, ha a közterület-használatot az alábbi közérdekű célok valamelyike
indokolja:
a) sporttevékenység folytatása (pl. tömegsport rendezvény, bemutató, verseny),
b) szabadidős és hobbitevékenység folytatása (pl. az egyesület tevékenységével
kapcsolatos bemutató, verseny, kiállítás),
c) oktatási tevékenység folytatása (pl. erdei iskola),
d) egészségügyi tevékenység folytatása (pl. szűrő kampány, egészségnap),
e) szociális tevékenység folytatása (pl. adománygyűjtés),
f) rend- és polgári védelmi, tűzoltási tevékenység folytatása (pl. az egyesület
tevékenységével kapcsolatos bemutató, verseny),
g) környezetvédelmi tevékenység folytatása (pl. parlagfű gyűjtés),
h) településfejlesztési tevékenység folytatása (pl. település szépítési akciók),
i) jogvédő tevékenység folytatása (pl. az egyesület tevékenységével kapcsolatos
engedélyezett gyűlés, kampánytevékenység),
j) nemzetközi tevékenység folytatása (pl. nemzetközi kulturális, baráti és
cserekapcsolatok),
k) szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység folytatása (pl. munkavállalói
érdekképviselet, szakmai érdekképviselet).
(4)

A (3)-(4) bekezdések szerinti mentesítés esetén a mentesített által már megfizetett
közterület-használati díjat a mentességről rendelkező határozat meghozatalát követő 8
napon belül a mentesített részére vissza kell téríteni
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IV. FEJEZET
A KÖZTERÜLET ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATÁNAK
JOGKÖVETKEZMÉNYEI
11. Az engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő közterület-használat jogkövetkezményei
17. §
(1) A közterület-használat ellenőrzéséről a hatóság a Polgármesteri Hivatalon keresztül
gondoskodik.
(2) A közterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő (a továbbiakban együtt:
szabálytalan) használata esetén a polgármester írásos figyelmeztetésére, a közterületet
szabálytalanul használó a szabálytalan használathoz fűződő e § szerinti jogkövetkezmények
alkalmazása nélkül a felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül
a) az engedély nélküli használatot megszüntetheti és a közterületet saját költségén az
eredeti állapotának megfelelően helyreállíthatja, vagy amennyiben a közterülethasználat e rendeletben foglalt feltételei fennállnak, annak engedélyezése iránt
kérelmet terjeszthet elő a hatóságnál;
b) engedélytől eltérő használat esetén az engedélyben foglalt feltételeknek eleget tehet és
a közterületet saját költségén az engedély szerinti állapotának megfelelően
helyreállíthatja.
(3)
Ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérően használja, és a (2)
bekezdésben foglaltaknak a határidőn belül önkéntes jogkövetés útján nem tesz eleget, az
engedélyt azonnali hatállyal vissza kell vonni tőle, és egyidejűleg kötelezni kell a közterület
használat 8 napon belüli megszüntetésére, továbbá az eredeti állapot saját költségen történő
helyreállítására.
(4)
Ha az engedélytől eltérő használat a közterület-használati díj meg nem fizetésében
merül ki, vagy más formában megnyilvánuló engedélytől eltérő használat mellett a közterülethasználati díj megfizetésének elmulasztása is megállapítható, úgy a (3) bekezdés szerinti
határozatban az elmaradt közterület-használati díj megfizetésére is kötelezni kell az
engedélytől eltérő használót.
(5) Ha a közterületet engedély nélkül használó határidőn belül nem él a polgármester (2)
bekezdés szerinti figyelmeztetésében foglalt önkéntes jogkövetés lehetőségével, a hatóság az
engedély nélküli használót kötelezi az engedély nélküli használat 8 napon belüli
megszüntetésére továbbá az eredeti állapot saját költségen történő helyreállítására, valamint
az engedély nélküli használat mértékének és időtartamának megfelelő közterület-használati
díj megfizetésére.
12. Közterületi szabálysértés
18. §5

5

Hatályon kívül helyezte: 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet. 1. §. Hatálytalan: 2012. május 1-
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Hatályon kívül.
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. §
(1)

Ez a rendelet 2011. október 15-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Bikács Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/1991.
(VII.1.) Ör. rendelete 5. § (5)-(6) bekezdései hatályukat vesztik.

(2)

Aki a rendelet hatályba lépésekor a rendelet hatálya alá tartozó közterület-használatot
folytat, köteles legkésőbb a rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül
közterület-használat engedélyezése iránt kérelmet benyújtani a hatósághoz, vagy a
közterület-használatot ugyanezen határidőig köteles megszüntetni.

(3)

Aki a rendelet hatályba lépésekor a rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati közúton
díjköteles tevékenységet folytat, köteles legkésőbb a rendelet hatályba lépésétől
számított 30 napon belül a közútkezelői hozzájárulás megadása iránt kérelmet
benyújtani a hatósághoz, vagy az igénybevételt ugyanezen határidőig köteles
megszüntetni.

(4)

Amennyiben e kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, úgy vele szemben a
17-18. §-okban foglalt rendelkezések alkalmazásának van helye azzal, hogy a
megfizetendő közterület-használati díjat a (2) bekezdésben foglalt határidő lejártától
kell felszámítani.

.
20. §
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Varga János sk.
polgármester

dr. Sátor Vera sk.
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Bikács, 2011. október 3.
dr. Sátor Vera sk.
jegyző
Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül.
Nagydorog, 2012. február 20.
dr. Sátor Vera
jegyző
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1. melléklet a 10/2011. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati tulajdonú közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért
fizetendő igénybevételi díjak

1. A
nem
közlekedési
célú
igénybevétel célja
mozgóboltra, szolgáltató tevékenységre,
hangos hirdetésre, térhangosításra
kiállítás, sport- és kulturális rendezvények,
azokhoz kapcsolódó alkalmi, kirakodó
árusítás, továbbá mutatványos,
cirkuszi tevékenység céljára
Hatályon kívül.7

2. Díjtétel
400,- Ft/alkalom6
100,- Ft/m2/nap

A Képviselő-testület, mint az önkormányzatot megillető közút kezelői hatáskörök gyakorlója,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, továbbá a közutak igazgatásáról szóló
19/1994. (V.31.) KHVM rendeletben az önkormányzati tulajdonú közutak területének nem
közlekedési célú igénybevételéhez történő hozzájárulással kapcsolatban részére biztosított
hatásköröket a polgármesterre ruházza át.

Az önkormányzati tulajdonú közút területének nem közlekedési célú igénybevételével
kapcsolatos egyéb szabályokat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, továbbá a
közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet tartalmazza, melynek irányadó
hatályos rendelkezéseit a rendelet függeléke kivonatosan rögzíti.

6

Módosította: 12/2011. (XI.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. december 15-től.

7

Hatályon kívül: 13/2013. (VII.15.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2013. július 23-tól.
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2. melléklet a 10/2011. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Közterület használatának díjtételei
1. A közterület használat célja
tüzelőanyag 7 napon túli tárolása
mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre,
hangos hirdetésre, térhangosításra
kiállítás, sport- és kulturális rendezvények,
továbbá mutatványos,
cirkuszi tevékenység céljára
Hatályon kívül.8
árusított jármű helyének biztosítására,
utánfutók, lakókocsik elhelyezésére
hatósági jelzés nélküli vagy üzemen kívüli
gépjármű tárolására
haszongépjármű (teher- és áruszállításra
szolgáló gépjármű,autóbusz, mezőgazdasági
vontató, lassú jármű, járműszerelvény,
különleges jármű, munkagép, valamint ezek
vontatványai)
tárolására
vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül
attól, hogy fedett
vagy nem)

8

2. Díjtétel
20 Ft/m2/nap
800,- Ft/alkalom
100 Ft/m2/nap

10.000 Ft/jármű/év
100 Ft/jármű/nap

3.000 Ft/jármű/hét

400 Ft/m2/hó

Hatályon kívül: 13/2013. (VII.15.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatálytalan: 2013. július 23-tól.
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3. melléklet a 10/2011. (X. 3.) önkormányzati rendelethez
Kérelem közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának engedélyezéséhez

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
1./ Természetes személy vonatkozásában
Kérelmező neve: (leánykori név is): ....................................................................................
anyja neve: ..........................................................................................................................
születési helye, ideje: ...........................................................................................................
Állandó lakhelyének címe: ...................................................................................................
Adóazonosító jele: ................................................................................................................
2./ Jogi személy esetében
Cég megnevezése: ................................................................................................................
Levelezési cím (telephely): ..................................................................................................
Adószám: ..............................................................................................................................
Bankszámlaszám: .................................................................................................................
3./ Közterület-használat célja: ...................................................................................................
...............................................................................................................................................
Időtartama: ...........................................................................................................................
4./ a.) a közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz)

b.) módja, mértéke (m2-ben kifejezve): ...............................................................................
c.) a tevékenységhez használt utca berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga, rögzítés
módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.) ..............................................
...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

6./ A közterület folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma,
megnevezése:*
...............................................................................................................................................
8./ A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy
neve: .....................................................................................................................................
telefonszáma:.........................................................................................................................

Bikács, .............................................................

.......................................
kérelmező aláírása

*A kérelemhez csatolni kell a folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű
másolatát.
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4. melléklet9 10
a közterületek használatáról szóló 20/2009. (XI.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a
használat célja szerint

9

Beiktatta: 13/2013. (VII.15.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatálytalan: 2013. július 23-tól.

10

Hatályon kívül helyezte: 5/2016. (VIII.4.) önkormányzati rendelet . Hatályos: 2016.09.03.-
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Függelék a 10/2011. (X.3.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati tulajdonú közút területének nem közlekedési célú igénybevételét
szabályozó jogszabályok kivonata
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
9. § (2) A közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról a helyi
önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik.
32. § (1) Az úthálózat közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. Az
állami tulajdonban lévő közutak országos közútnak, a helyi önkormányzatok tulajdonában
lévő közutak helyi közútnak minősülnek.
33. § (1) A közút kezelői:
c) a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat; a koncessziós szerződés alapján
működtetett helyi közutak és műtárgyaik tekintetében a koncessziós társaság, illetőleg a 9/B.
§ (2) bekezdése szerint szerződés alapján azzal megbízott gazdálkodó szervezet;
A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közút melletti ingatlan használata
36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más
létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb
nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú
igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút
kezelője feltételeket írhat elő.
(2) Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel
szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg
a feltételeket módosíthatja.
(3) Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság
engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú
igénybevételről is - a közút kezelőjének hozzájárulásával - az építési (létesítési) engedélyezési
eljárásban kell határozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a közút területének nem
közlekedési célú igénybevételéről az engedélyező hatóság a közlekedési hatóság szakhatósági
nyilatkozata alapján dönt.
(4) Ha a közút kezelője a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához történő
hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a külön jogszabályban meghatározott
határidőn belül nem nyilatkozik, a határidő elmulasztása esetén a hozzájárulást a
kérelemben foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni.
37. § (1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül
végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni.
(2) Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a
hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság - a közút
kezelőjének kérelme alapján - az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a
hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom
biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj
fizetésére kötelezi.
(3) Ha a közút úttesten kívüli területét közmű építése vagy fenntartása céljából a kezelő
hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően vették igénybe, az (1)
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bekezdésben meghatározott díjat meg kell fizetni, és a (2) bekezdés rendelkezéseit kell
alkalmazni.
38. § Kezelői hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető
igénybe (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi
berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy
belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges.
40. § A nem közlekedési célú igénybevétellel vagy az útcsatlakozás létesítésével
összefüggésben okozott kárért az igénybevevő, illetőleg az útcsatlakozás létesítője felelős.
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
2. § (1) Az állam tulajdonában lévő közutak az országos közúthálózatba tartoznak. Az
országos közutakat úthálózati szempontból - jelentőségük és forgalmi jellemzőik alapján - a
következő hálózati útosztályok (a továbbiakban: útosztály) valamelyikébe kell besorolni:
(2) Az önkormányzatok tulajdonában levő közutak a helyi közúthálózatba tartoznak. A
helyi közutakat úthálózati szempontból - jelentőségük és forgalmi jellemzőik alapján - a
következő útosztályok valamelyikébe kell besorolni:
a) belterületi közutak:
b) külterületi közutak;
c) kerékpárutak;
d) gyalogutak és járdák.
6. § (1) A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (a továbbiakban: igénybevétel)
szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti
adattartalommal a közút kezelőjénél kell előterjeszteni.
(2) A kezelői hozzájárulás iránti kérelemhez 3 példányban mellékelni kell:
a) az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),
b) a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a
vízelvezetés megoldását,
c) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés)
tervét.
(3) A közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának
jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának súlyos sérelmével vagy
veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható
el, továbbá ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását
vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását veszélyezteti.
(4) Az országos közút igénybevételéért fizetendő díj összegét - e rendelet 4. számú
mellékletében foglalt díjtételek és szorzószámok alkalmazásával - a közút kezelője állapítja
meg. Nem kell díjat fizetni vasúti átjáróban - a vasúti átjáróhoz kapcsolódóan - a vasút
üzemeltetője által vagy megrendelésére végzett, továbbá az országos és helyi közút területén a
közút kezelője vagy az építtető által, illetőleg megrendelésére állami vagy önkormányzati
érdekből végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú
igénybevétel esetén.
(5) A közút igénybevételéért fizetendő díj előre esedékes, annak mértékét az igénybevétel
tervezett időtartama alapján, de legalább 1 napra kell megállapítani. A díj megfizetéséig
a közutat érintő munkavégzés vagy egyéb nem közlekedési célú igénybevétel nem
kezdhető meg.
(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott díjat a hozzájárulásban meghatározott
mértékben, módon és időpontban kell a közút kezelője részére megfizetni.
(7) A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele
esetén fizetendő pótdíjat - a közút kezelőjének kérelmére - a közlekedési hatóság
állapítja meg, és szabja ki az igénybevevővel (jogosulttal) szemben. A közút kezelőjének a
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kérelmében meg kell jelölnie a hozzájárulás nélküli, illetőleg a hozzájárulásban foglaltaktól
eltérően igénybe vett útterület
a) térmértékét, a szélességi és hosszúsági adatokat naponkénti bontásban,
b) igénybevételének időtartamát,
c) forgalma akadályozásának mértékét (az úttest és az egyéb terület arányának
feltüntetésével).
(8) A kérelemhez csatolni kell a közút szabálytalan nem közlekedési célú igénybevételére
vonatkozó iratot és az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.
(9) A pótdíjat az igénybevétel tényleges tartamára - a hozzájárulástól eltérő igénybevétel
esetén a szabálytalanság fennállásának időtartamára - kell megállapítani. A
hozzájárulás nélküli igénybevétel esetén a pótdíj mellett az alapdíjat is meg kell fizetni.
A pótdíjat a kötelezést tartalmazó határozat közlésétől számított 15 napon belül kell országos közutak esetén az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat javára - a közút
kezelőjéhez megfizetni. Az alapdíj, illetőleg a pótdíj késedelmes megfizetése esetén az
igénybe vevő köteles késedelmi kamatot is fizetni.
7/A. § (1) A közút kezelője a 6-7. §-ban előírt mellékletek vagy azok közül egyesek
csatolásától eltekinthet, illetőleg - szükség szerint - egyéb dokumentáció (terv,
helyszínrajz, alaptérkép stb.) becsatolását vagy adat közlését is kérheti az igénybevétel
(tevékenység) formájától, módjától, időtartamától és mértékétől függően, illetőleg kapu
vagy telekbejáró esetében.
(2) A közút kezelője a kezelői hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról köteles a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nyilatkozni. Ez a határidő indokolt
esetben, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Erről a kérelmezőt az eredeti határidő
lejárta előtt értesíteni kell.
(3) A közút kezelője a hozzájárulásának megadásáról vagy megtagadásáról szóló
nyilatkozatában köteles a kérelmezőt tájékoztatni arról, hogy a döntés felülvizsgálatát a
közlekedési hatóságtól kérheti. A hozzájárulás megtagadását a közút kezelője köteles írásban
megindokolni.

3. számú melléklet a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez
Kérelem az országos/helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
szükséges hozzájárulás iránt
1. Az igénybevétel helye, célja,
2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel
történik (a hozzájárulás jogosultja):
3. Az elfoglalni kívánt útterület hosszúsága, szélessége, nagysága (m2)
4. Az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontja
5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy neve, címe,
telefonszáma
6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény
(létesítmény) tulajdonosának neve és címe, üzemeltetőjének neve és címe
7. Melléklet
- az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 példányban,
- a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvényének rajzát 3 példányban,
- az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) tervét
3 példányban.

