Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.)
rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben
Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16§(1) bekezdése 1997. Évi LXXVIII. Tv.
valamint a 253/1997(XII.20.)Korm. rend felhatalmazása és figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§. E rendelet Páty község területén
a.) az ingatlannyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark)
nyilvántartott bel- és külterületi földrészletekre továbbá
b.) a bel- és külterületi földrészletek, illetıleg építmények közhasználatra átadott részére (továbbiakban
együtt: közterület) egyaránt kiterjed, így különösen a 953/7 hrsz-ú közterület.

A közterület használata
2.§.(1) A közterület rendeltetéstıl eltérı használatához engedély szükséges.
(2) A közterület használatáért az engedéllyel rendelkezı (a továbbiakban: engedélyes) díjat köteles fizetni.
(3) A közterülethasználati díjat az 1. sz. mellékletben megállapított díjszabás szerint kell kiróni. A díjszabást a
képviselı-testület évente - március 31-ig - felülvizsgálja.
3.§. (1) Közterülethasználati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületre nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védıtetı (elıtetı),
ernyıszerkezet, hirdetıberendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére,
b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására
szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,
c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, inditófülke, pénztárfülke, fedett
várakozóhelyiség, üzemanyagtöltı-állomás elhelyezésére,
d) az egyes létesítményekhez a közút területén kivül szükséges gépjármő-várakozóhelyek céljára.
e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,
f) önálló hirdetıberendezés elhelyezésére,
g) távbeszélıfülke, fülke nélküli távbeszélıkészülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére,
kábeltévé mőtárgyai által elfoglalt területre
h) építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag, törmelék és azok tárolására szolgáló konténer
elhelyezésére,
i) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,
j) film- és televiziófelvételre (kivéve helyi közérdekő ill. riportfelvételek),
k) vendéglátó-ipari elıkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére,
árukirakodásra,
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l) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység
céljára,
m) közhasználatra még át nem adott közterületnek (p. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására,
n) az önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb célra, különösen:
- közüzemi (víz, gáz, csatorna, távközlési elektromos) üzemzavar elhárításához, ha az igénybevétel a 48
órát meghaladja,
- a kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez szükséges közterületre,
- árubemutatás céljára,
- a forgalomból idılegesen kivont, illetve vizsgára elıkészítés alatt álló jármővek tárolására
- közút, közeterület vagy járda felbontására (közmőkiépítés csatlakozás kábel tv. kiépítés, mőtárgyak
elhelyezése céljából)
(2) Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének
elfoglalásához,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetıberendezés (fényreklám kivételével), cég- és címtábla
elhelyezéséhez, ha az a közterületre 10 cm-en túl nem nyúlik be.
4.§. A jegyzı a közterülethasználati engedély megadásáról a közérdek és a község utca képének védelmének
figyelembevételével határoz.

Az engedély iránti kérelem.
5.§.(1) A közterülethasználati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) Ha a közterület állandó jellegő használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény
elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kérelemben az épittetınek kell
kérnie.
(3) Ha a közterület ideiglenes jellegő használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építıanyag,
törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezınek kell kérnie.
(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérı nevét és állandó lakó- (telep-) helyének, ennek hiányában tartózkodási helyének
címét,
b) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói igazolvány,
mőködési engedély) számát, ismertetését,
e) ha az engedély iránti kérelem 30 napnál hosszabb idıre szól, a közterülethasználat helyét tartalmazó
helyszínrajz másolatát 1:100 méretarányban
f) kereskedelmi, szolgáltató és árufenntartási célokra vonatkozó kérelem esetén a kitelepülés tervezett
módját bemutató fényképet vagy mőszaki rajzot,
g) hirdetıberendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a reklámhordozó méreteit, mőszaki
dokumentációját, statikai tervét, látványtervét.
(5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyezı hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni
kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.
(6) Az engedély iránti kérelem illetékköteles.

Az engedély megadása
6.§. Közterületen pavilon létesítése építése, amennyiben engedélyköteles az építés hatósági engedélyre van
szükség, mely hatósági jogkört a jegyzı gyakorolja.
7.§.(1) Közterülethasználati engedély megadása során figyelembe kell venni az Országos Építésügyi
Szabályzatot, a község rendezési terveit, községképi, mőemlékvédelmi, köztisztasági szempontokat, továbbá a
közremőködı szakhatóságok hozzájárulásában elıirt követelményeket, s ellenırizni kell az egyéb feltételek (p.
vállalkozói engedély, mőködési engedély, építési engedély) meglétét is.

(2) A közterület -használat - az 5. §. (3) bekezdésében említett esetben - csak az építési munka végzésének
tartamára engedélyezhetı.
8.§. (1) Nem adható közterülethasználati engedély:
a) lakó- vagy középület homlokzatától 3 méteren belül pavilon és a hozzátartozó szerkezeti elemek
(elıtetı, reklám stb) elhelyezésére,
b) tömegközlekedési jármővek megállóiban, ha az nem az utasforgalmat szolgálja,
c) olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogosközlekedést vagy az úttestre lépı
gyalogos észlelését akadályozná,
d) üzemképtelen haszon - és tehergépjámő, autóbusz és lakókocsi tárolására, kivéve a forgalomból
idılegesen kivont, illetıleg vizsgára elıkészítés alatt álló jármővek tárolására kiadott engedélyt,
e) zöldfelületen kereskedelmi és szolgáltató tevékenységre, jármővek tárolására, kivéve, ha ez
szervezett rendezvényhez kapcsolódik,
f) mutatványos tevékenységre, kivéve ünnepnap vagy rendezvény alkalmából a rendezvény
idıtartamára,
g) reklámtevékenységre
- védett természeti területen és természeti ritkaságokon
- országos vagy helyi védelemben részesített
építményeken és azok ingatlanán,
- temetıben és közparkokban, valamint ezek kerítésein,
- a közutak mentén azon a részen, ahová közlekedési tábla, útbaigazító tábla,
közlekedési információ a szabvány szerint kerülhet,
- közúti közlekedési jelzıtáblákon, illetve azok 10 méteres körzetében,
h) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot, az
egészséget vagy a községképet kedvezıtlenül befolyásolná,
i) egy éven belül annak, akinek (vagy tagjának, alkalmazottjának, közös háztartásban élı
hozzátartozójának) elızıleg az engedélyét szabálytalan közterület-használat vagy dijfizetési hátralék miatt
visszavonták vagy nem hosszabbították meg.
j) mozgó árusitást végzı kereskedınek azonos profilú, állandó jellegő árusitásra engedélyezett
kereskedelmi egyséég 200 m-es körzetében (kivéve a helyi mezıgazdasági ıstermelıket)
(2) Építkezés céljára történı közterület-használat csak a szükséges idıtartamra (az építési munkák idejére és
építési engedély alapján), a mőszakilag indokolt területre engedélyezhetı.

Az engedély
9.§.(1) A közterület-haszználati engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep-) helyének, ennek hiányában tartózkodási helyének címét,
b) a közterület-használat célját és idıtartamát vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig
érvényes, illetıleg, hogy állandó jellegő,
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közremőködı szakhatóságok hozzájárulásában foglalt elıírásokat,
e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó
kötelezettség elıírását,
f) közterület-használati dijfizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetések módját.
(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a
munkabaleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban elıirt módon történhet.
(3) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterülethasználati engedélyben
a) - szükség szerint - elı kell írni a közterület felıl a községképi követelményeket kielégítı kerítés
létesítését,
b) elı kell írni, hogy - ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogosközlekedés a másik
oldalon lévı járdára nem terelhetı át -- az engedélyes köteles a gyalogosok számára védıtetıvel ellátott átjárót
létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek
alátéteit fehérre meszelni.
(4) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás
építménybıl, illetıleg meghatározott helyen vagy körzetben kézbıl vagy jármőrıl történhet e.
10.§.(1) Az engedély
a) meghatározott idı elteltéig,
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b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetıleg
c) a visszavonásig
érvényes.
(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat
érvénye megszőnik.
(3) A meghatározott idıre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett idıtartam lejárta elıtt
legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetıleg meghatározott idıre szüneteltethetı.
11.§. A közterülethasználati engedélyben a 9. és 10. §-ban meghatározottakon kivül elı kell írni, hogy
a) a használó köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, a göngyöleg és szemét
naponkénti elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény esetén azonnali karbantartásáról gondoskodni,
b) az engedélyes nevét, címét és az engedély számát minden árusitóhelyen jól láthatóan fel kell tüntetni,
c) az engedélyes köteles a közterülethasználati engedélyt és a közterülethasználati díj idıszerő befizetési
csekkjét a helyszínen tartani,
d) az engedély nélkül, vagy a közterület engedélytıl eltérıen, jogszerőtlenül használók, valamint a
fizetési kötelezettségüknek eleget nem tevık egy éven belül nem kaphatnak közterülethasználati engedélyt,
illetıleg engedélyük visszavonásra kerül.
12.§. A közterülethasználati engedély nem ruházható át, az átruházás az engedély azonnali megvonásával jár.

Élelmiszer árusítása közterületen
13.§. A jegyzı által évente kijelölt alkalmi zöldség-gyümölcs árusító helyeken a termelık esetenként közterülethasználati engedély nélkül árusíthatnak.
14.§.(1) A közterületen árusított, közvetlen fogyasztásra készült élelmiszert jogszabályban meghatározott
esetekben csak elıre csomagolt formában, az elıirt jelölések feltüntetése mellett szabad forgalomba hozni.
(2) Élelmiszert közvetlenül földre, útburkolatra helyezve árusítani tilos.
(3) A közterületen történı árusítás során a hőtést igénylı élelmiszereket forgalomba hozni csak a hőtılánc
folyamatos fenntartása mellett lehet.

A közterülethasználat díja.
15.§. (1) Az engedélyes a közterület-használatért díjat köteles fizetni. 1.számú melléklet
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetıleg a közterületen lévı
létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen
szüneteltetni.
16.§(1) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét, az
elıtetıt, napvédı ponyvát stb. kell figyelembe venni. A dijfizetési kötelezettség megállapításánál minden töredék
négyzetméter teljes négyzetméternek számítandó.
(2) Kézbıl történı árusítással elfoglalt közterület a fizetendı díj szempontjából egységesen 1 m2-nek tekintendı
(3) A közterülethasználati díjak évi, havi napi vagy idénydijak lehetnek.
(4) A díj beszedésérıl a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egysége, illetıleg a
közterületfelügyelı gondoskodik.
(5) 30 napot (1 hónapot) meg nem haladó idıre kiadott közterülethasználati engedély esetén a díjat egyösszegben
elıre, egyéb esetben a díj legalább 50 %-át a közterület használatának megkezdésekor kell befizetni.

Díjfizetési mentesség.
17. §.(1) Nem kell közterülethasználati díjat fizetni:
a) a fegyveres erık, fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentık, továbbá a vízügyi szolgálat
létesítményei elhelyezése,
b) Víz- és csatornázási mőveknek, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló
közérdekő létesítményei elhelyezése,
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elhelyezése,
d) a szobrok, emlékmővek, diszkutak, vízmedencék, szökıkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak
elhelyezése, valamint
e) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek,
f) a mőemlékvédelem alatt álló építmények felújítási munkáival kapcsolatos közterülethasználat,
g) a közterület mőködésének, fenntartásának, építésének ideje alatt a tevékenységet szolgáló eszközök
és létesítmények,
h) az önkormányzat által szervezett lomtalanítás idıtartama alatt a kihelyezett lomok,
i) a hulladékhasznositási célból elhelyezett hulladékgyőjtık,
j) a közterületen elhelyezett ivókutak,
k) az üzleti rakodás céljára 22 és 8 óra között igénybe vett közterület használata után.
(2) Nem kell közterülethasználati díjat fizetni:
a) bejegyzett pártoknak és társadalmi szervezeteknek a választási kampány idején,
b) jótékonysági tevékenységet végzı természetes vagy jogi személyeknek a jótékonysági tevékenység
idıtartama alatt,
c) egészségvédelmi, környezetvédelmi bemutatón, valamint tüntetésen és vallási ünnepen
résztvevıknek.

A közterület használat megszőnése.
18.§. (1) A közterülethasználati engedély visszavonható.
(2) A közterület használat közérdekbıl történt megszüntetése esetén másik terület kijelölése iránti kérelem a
megszüntetésrıl szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül terjeszthetı elı.
(3) A közterület használat közérdekbıl történı megszüntetése esetén a terület kiürítésére, illetıleg az azon lévı
felépítmény lebontására a jegyzı halasztást engedélyezhet. Ennek
határidejét az engedélyes kérelmére máshol kijelölendı közterületet elfoglalásának illetıleg a felépítmény
használatbavételi engedélye kiadásának idıpontjában állapíthatja meg.
(4) Az engedélyes közterülethasználati engedély megvonása esetén köteles a közterületet a saját költségére minden kártérítési igény nélkül - a hatóság által elıirt módon helyreállítani.
Ellenkezı esetben a hatóság az engedélyes terhére és veszélyére állítja helyre a közterületet. Közérdekbıl történt
megvonás esetén az engedélyezı hatóság ettıl eltérı döntést is hozhat.
(5) Közhasználatú zöldterületek használata esetében az engedélyes köteles a növényzet megfelelı védelmérıl
gondoskodni és a tevékenysége befejezését követı 5 - külön engedéllyel 15 - napon belül az eredeti állapotot
helyreállítani.
(6) A választási kampány idején elhelyezett propagandaanyagok eltávolítása az érdekelt kötelessége legkésıbb a
kampány befejezését követı 15 napon belül.
(7) A közterület rendeltetésellenes, ill. engedélytıl eltérı használata esetén a már esedékessé vált és kifizetett
közterülethasználati díjat visszakövetelni nem lehet.

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei.
19.§.(1) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyezı hatóság (jegyzı) felhívására
köteles a használatot megszüntetni, továbbá a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártérítési
igény nélkül - helyreállítani.
Ellenkezı esetben a hatóság az engedélyes terhére és veszélyére állítja helyre a közterületet.
(2) Az, aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektıl eltérı módon használ,
szabálysértést követ el és30.000 Ft-ig terjedı szabálysértési birsággal, illetve 10.000 Ft-ig terjedı helyszíni
birsággal sújtható.
(3) Az, aki a közterülethasználati engedélyt és a közterülethasználati díj idıszerő befizetési csekkjét nem tartja a
helyszínen, szabálysértést követ el és a (2) bekezdésben foglalt birsággal sújtható.
(4) A Közterülethasználati díj megfizetésére is kötelezhetı - a szabálysértési eljárástól függetlenül - az, aki a
közterületet engedély nélkül vagy az engedélytıl eltérıen használja.

-6Vegyes és záró rendelkezések.
20.§. A közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az államigazgatási eljárás általános
szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
21.§.(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a közterület használatáról - díjakról és engedélyezési eljárásáról
szóló és a 8/1997.(V.29) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Wiedermann Gábor sk.
polgármester

Lukács Sándor sk.
jegyzı

1.sz.
MELLÉKLET
Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2002.(VII.16.)
Kt rendeletéhez
Közterülethasználati díjszabás
A Közterülethasználat célja
Dijösszeg
1) A közterületbe 10 cm-en tıl benyúló
üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
üzleti védıtetı (elıtetı) összecsukható
ernyıszerkezet, hirdetı-berendezés (kivéve
a napernyı, ha az alatta lévı területet az
üzlet nem foglalja el.) /Lakóépület tetıszerkezetére nem vonatkozik./
2) Árusitópavilon, árusitóasztal,
büfé, élelmiszert vagy egyéb cikket árusító létesítmény (büfékocsi, gurulókocsi) elhelyezése
3) Teher- és különleges gépjármővek
(kamionok), valamint ezek vontatványainak
elhelyezése gépjármővenként, vontatványonként
4) Üzemképtelen, illetve forgalomból idılegesen kivont
jármővek tárolása
5) Építési munkával kapcsolatos, állvány, építıanyag és
törmelék stb. tárolása (48 óráig ingyenes)
6) Épitıanyag- és törmeléktároló konténer elhelyezése
(48 óráig ingyenes)

200.-Ft/m2/hó

300.-Ft/m2/hó

csak kijelölt helyen

100Ft/db/nap

100Ft/m2/nap

200Ft/konténer/nap

7) Alkalmi árusítás

300Ft/nap(16/2001(XII.04.)Kt)

8) Film- és televiziófelvétel forgatásra használt terület
(Kivéve: helyi közérdekő, illetve riport felvételek)

50.000.-Ft+Áfa/nap

9) Vendéglátóipari elıkert és vendéglık, kereskedelmi
és szórakoztató intézmények által elfoglalt terület

300.-Ft/m2/hó

10) Mutatványos tevékenység

100Ft/m2/nap

11) Önálló hirdetıberendezés (reklámtábla, hirdetıoszlop, árubemutató vitrin) létesítése

100 Ft/m2/hó
(a berendezés hossza m2-re
vetitve)

12) Az Önkormányzat által kihelyezett hirdetıtáblán
való táblaelhelyezés

100Ft/hó vagy 1000 Ft/év

13) Távközléstechnikához villany, gáz, kábel Tv. szükséges
nyomvonal jellegő építmény föld alatti vezetése (pl.: fénykábel Tv. céljára

400 Ft/fm/év

14) A közterület egyéb – az 1 – 13,14 pontban nem sorolt –elfoglalása.
(transzformátorház, aknák, fogadó állomások stb.)

10.000 Ft/fm/év

15. Alapítvány, kht, egyesület

díjmentes

16. a.) Közterületen állandó jelleggel a földben vagy a föld felett elhelyezett,
nyomvonal jellegő közmő (távközlés, kábel Tv. elektromos, gáz, stb.)
b.) Föld felett elhelyezett (megépített) mőtárgyak elhelyezése esetén

100/fm/év

10.000/m2/év

