Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete
A közterület-használat szabályozásáról
(egységes szerkezetben)
Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használat
engedélyezési eljárásról és a közterület-használati díjról a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§.A rendelet célja, hogy
a) meghatározza a közterület használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi
adottságokra, a lakossági igényekre, a településrendezési szempontokra.
b) megállapítsa a közterület használati díj mértékét és fizetésének módját.
A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Vezseny község közigazgatási területén belül az Önkormányzat
tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészletekre.
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és
tevékenykednek.
A közterület használat engedélyezése, a közterületi igénybevétele
3.§. Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
1. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére 10 napot
meghaladó időtartamra.
2. Fedett piacon történő árusításra.
3. Vendéglátóipari előkertre és kitelepülésre.
4. Közterület filmforgatási célú használatához.
Közterület-használati engedély
4.§ (1) A közterület használati engedély iránti kérelmet a - közterület filmforgatási célú használata
kivételével - az Önkormányzat Hivatalához kell benyújtani. A kérelmet a rendelet 2 sz. melléklete
tartalmazza.
(2) A közterület használattal összefüggő képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
A közterület filmforgatási célú használata
4/A.§. (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterülethasználat ( a továbbiakban: filmforgatási célú közterület használat ) vonatkozásában a rendelet
szabályait az ebben a fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében
foglalt díjtételek mindenkori mértékével.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható esetben , valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani, és a közterület-használatot olyan időtartamban kell engedélyezni, ameddig a
filmforgatás akadályozott volt.
A közterület-használatát ilyen esemény esetén az akadály elhárulását követően, rendkívüli természeti
esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 10 munkanapon belül biztosítani
kell.
(4) Mentes a közterület-használati díj alól:
a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,
b) az önkormányzatról turisztikai célt szolgáló film forgatása.
A közterület-használati díj mértéke, megfizetésének módja
5.§ (1) Az engedélyes a közterületek használatáért e rendelet 1. sz. mellékletében megállapított
díjtételt köteles megfizetni.
(2) A közterület használati díj szempontjából minden megkezdett év, hó, nap, m2 és fm
egésznek számít.
(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra
és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem
tesz eleget.
Ellenőrzés, az engedély hozzájárulás nélküli közterület használat következményei
6.§. (1) *
(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben
foglalt feltételektől eltérő módon használ, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az
egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére kell kötelezni.
7.§. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
számú irányelvébe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.
K.m.f.
Szabó Ferenc
polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2008. április 18.
Balláné Berecz Enikő
aljegyző

1. sz. Melléklet a 9/2008. (V.1.) Ör.sz. rendelethez

Közterület használat díjtáblázata

A

B

A közterület használat
megnevezése

Díjtétel

1.

Építési munkával
kapcsolatos állvány,
építőanyag és törmelék
elhelyezése 10 napot
meghaladó időtartamra

200,-Ft/m2/hó

2.

Fedett piacon történő
árusítás

50,-Ft/m2/nap
1.000,-Ft/m2/év

3.

Vendéglátóipari előkert, és
kitelepülés

100,-Ft/m2/hó

2. sz. Melléklet a 9/2008. (V.1.) Ör.sz. rendelethez
Kérelem
közterület-használati engedélyhez
Kérelmező neve: ……………………………..........................................…………......................
Kérelmező lakcíme/székhelye: ............................................…………………………….………
Kérelmező postacíme (ha lakcímével, székhelyével nem azonos): …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Kapcsolattartó neve (cég esetén): (1) …………………………………………………….…………
Kérelmező telefonszáma: (1) ………………………………………………………………………...
A közterület-használat helye: Vezseny .......................................…..………………..
A közterület-használat célja: *
1. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése 10 napot meghaladó
időtartamra.
2. Fedett piacon történő árusítás
3. Vendéglátóipari előkert és kitelepülés
4. Közterület filmforgatási célú használatához.
A közterület-használat ideje: 20…..….. év ...….................. hó ......... naptól
20….…… év .......….............. hó …...... napig ez összesen .............. nap/hó*
A közterület-használati díjat * átutalással / postai úton/ készpénzben kívánom befizetni.
Fedett piacon történő árusítás esetén: ………………db asztal ……………….. számozású
Az építkezés bejelentésének időpontja: (csak építőanyag-tárolás és építkezéssel kapcsolatos
közterület-használat esetén kell kitölteni)
20….…. év ……….……… hó …… napján
A közterület-használat módja, mértéke, pontos leírása: .......…. m2 közterületen
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vezseny, 20.... év ............... hó ....... nap
…………….................................
aláírás

