Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (III.27. ) önkormányzati rendelete
a közterület rendeltetésétől eltérő használatáról és a használat engedélyezéséről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Mány község közigazgatási területére terjed ki.
2. § A rendelet szabályait kell alkalmazni minden olyan közterületre, amelyet
rendeltetésétől eltérő célra kívánnak használni (a továbbiakban: közterülethasználat).
2. Az engedélyköteles közterület-használat
3. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni
a) közterületen üzleti hirdető berendezés (pl.: kirakatszekrény, cégtábla)
elhelyezéséhez,
b) árusító és egyéb fülke elhelyezéséhez,
c) egyéb, nem lakáscélú, illetve mélyépítési célú építési munkával
d) kapcsolatos, állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez,
e) mélyépítési tevékenységgel összefüggő építkezéshez,
f) vendéglátó-ipari előkert létesítéséhez,
g) kiállítás, vásár, búcsú vásár, sport, kulturális rendezvények, mutatványosi
h) tevékenység végzéséhez,
i) mozgóbolt működtetéséhez,
j) nyomvonalas létesítmények hibaelhárítása érdekében végzett munkák
elvégzéséhez.
k) filmforgatáshoz és televízió felvételhez.
4. § A közterület-használat önkormányzati hatósági eljárásban beszerzett engedély
birtokában lehetséges.
3. Eljárási szabályok
5. § A közterület-használati engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelmet annak
kell benyújtania, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni (a
továbbiakban: kérelmező).
6. § A közterület-használatra irányuló kérelmet a jegyző bírálja el.
7. § (1) A közterület-használat
a) határidő nélkül, vagy
b) határozott időre, vagy
c) meghatározott feltétel bekövetkezéséig
engedélyezhető.
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(2) A határozott időre szóló engedély érvényessége, kérelemre meghosszabbítható. A
meghosszabbítás iránti kérelmet az engedélyező határozatban foglalt határidő
lejárata előtt 8 nappal kell benyújtani.
8. § (1)Az engedély iránti, írásbeli kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell
benyújtani.
(2) Ha azt a használat célja indokolja, a kérelemhez másolatban csatolni kell a
közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot, vállalkozói
igazolványt, működési engedélyt, alapító okiratot.
(3) Ha építési kivitelezést a kérelmező saját maga kívánja elvégezni, erről
nyilatkoznia kell.
9. § (1) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító engedély érvénytelenné válik, vagy hatályát veszti.
(2) Ha az engedély érvényét veszti, köteles a kérelmező a közterület használatával
felhagyni és saját költségén az eredeti állapotot minden kártérítési igény nélkül
helyreállítani.
10. § A közterület használatára adott engedély közérdekből bármikor visszavonható.
Ez esetben, ha a kérelmező kéri, máshol kell számára a közterület-használat
lehetőségét biztosítani.
11. § Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt,
a) ha a kérelmező a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja,
b) ha a kérelmező a díjfizetési kötelezettségének megadott határidőig nem tesz
eleget.
12. § Ha a kérelmező a határozatlan vagy a még le nem járt idejű közterülethasználatot, meg kívánja szüntetni, köteles e szándékát az engedély visszavonására
irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
13. § Ha a közterület-használat a kérelmező kérelmére szűnik meg, az esedékessé
vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
4. A közterület-használati díj
14. § (1) A kérelmező a közterület használatáért – a rendelet 1. mellékletében
meghatározott mértékű – közterület-használati díjat köteles fizetni.
(2) A közterület-használati díjat egy összegben, a közterület-használatot engedélyező
határozatban meghatározott időpontig kell megfizetni.
(3) A közterület-használati díj megfizetésének legkésőbbi időpontjaként a közterülethasználat megkezdése előtti időpontot megjelölni.
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15. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni, de közterület-használati engedélyt
kell kérni:
a) közösségi események megrendezése alkalmával történő közterületfoglalások esetén, non-profit kérelmezők részére,
b) olyan kérelmezők részére, akiknek a településen tartott rendezvényen való
részvétele ingyenes,
c) olyan szolgáltatók részére, akik a szolgáltatást igénybevevőktől térítést
nem kérnek,
d) a közműveknek, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását
szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére,
e) köztárgyak elhelyezéséért,
f) lakóingatlan építése vagy felújítása esetén állvány, építőanyag és törmelék
elhelyezéséhez egy hónapig.
16. § A filmforgatási célú közterület-használati díjat a 2. melléklet tartalmazza.
5. A közterület engedély nélküli használatának következményei
17. § Engedély nélküli közterület-használat esetén a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-a alapján
a jegyző közigazgatási bírságot szab ki, amelynek felső határa - a jogsértő
személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió
forint lehet.
18. § Engedély nélküli közterület-használat esetén, a használó köteles írásbeli
felhívásra a használatot megszüntetni, és a közterületen az eredeti állapotot a
felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül, saját költségén – minden
kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
19. § A közterületet engedély nélkül használó kérelmére – ha az engedélyezés
feltételeinek megfelel – a közterület-használat engedélyezhető, de a használó ez
esetben sem mentesül a 16. §-ban meghatározott következmények alól.
6. A közterület-használat korlátai
20. § Tilos a dohányzás az
a) az emlékművek környezetében
aa) kerítéssel ellátott emlékművek esetében a kerítésen belül,
ab) kerítés nélküli emlékművek esetében az emlékmű 20
méteres körzetében,
b) a játszótéren és annak öt méteres környezetében,
21. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot,
mely legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.
(2) A filmforgatás célú közterület-használat naponta 6.00-22.00 óra közötti
időtartamra vonatkozhat.
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(3) A forgatást 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 azonnal, természeti esemény esetén az esetleges
kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
(4) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival
történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. Az e
kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(5) Ha a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti hatósági szerződés
megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan más érvényes közterülethasználati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.
22. § Cirkuszi és mutatványos tevékenység csak a Művelődési Ház közvetlen
környezetében és az önkormányzat tulajdonában lévő lovas-pályán, a 066/3 hrsz.-ú
ingatlanon végezhető.
23.§ (1) A közterületre 10 cm-nél nagyobb mértékben belógó hirdetőtáblák
elhelyezése közterület-használati engedélyhez és közterület-használati díj
megfizetéséhez kötött.
(2) Az önkormányzat által elhelyezett közterületi hirdetőtáblákon az alkalmi
hirdetmények elhelyezése térítésmentes.
24. § Hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű közterületen 10 napon túl történő
tárolásához közterület-használati engedély szükséges és közterület-használati díj
megfizetéséhez kötött.
25. § (1) Mozgóbolt és felvásárló hangosító berendezést, ideértve a kereskedelmi
tevékenységgel összefüggő figyelemfelhívó szignált is, vasárnap és munkaszüneti
napokon egész nap, valamint szombaton és munkanapokon 12 óra és 15 óra között,
továbbá 20 órától másnap 07 óráig nem üzemeltethet.
(2) A mozgóbolti és felvásárlói tevékenységhez közterület-használati engedély
szükséges és közterület-használati díj megfizetéséhez kötött.
Záró rendelkezések
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § Hatályát veszti a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről szóló
11/2008. (X.29.) számú rendelet.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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1.melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez
A közterület-használati díj mértéke

1.

a.

b.

c.

Megnevezés

egységár

számítás alapja

Üzleti hirdető berendezés, a közterületbe 10 cm-en
túl benyúló üzlethomlokzat (portál), lépcső,
kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető,
ernyőszerkezet, fényreklám és cégtábla

300

Ft/nap/m2

2.

Árusító fülke

1500

Ft/nap

3.

Autóbusz állomáshelye gépkocsinként

200

Ft/nap/m2

4.

Önálló hirdetőtábla (felülete alapján)

300

Ft/nap/m2

5.

Javító és szolgáltató tevékenység

500

Ft/nap/m2

6.

Vendéglátóipari és kereskedelmi előkert, terasz

2000

Ft/nap/m2

7.

Mozgóbolt, felvásárló

1500

Ft/nap

8.

Kirakodó vásáron árusító hely az Önkormányzat,
vagy helyi civil szervezet illetve egyház
szervezésében megrendezésre kerülő ünnep során
0 – 10 m2 - ig
10 – 50 m2 – ig
50 m2 felett

2 500
5 000
10 000

Ft/nap/egység

9.

Idényjellegű árusítás

500

Ft/nap/m2

10.

Közművek vezetése során igénybe vett közterület

50

Ft/nap/m2

Építési munkához szükséges állvány, építőanyag,
lakásépítésnél, felújításnál, javításnál és egyéb
építési munkáknál, egyéb anyagok (pl. tüzelő)
elhelyezése

50

Ft/nap/m2

Mélyépítési tevékenységgel összefüggő építkezés
esetén

50

Ft/nap/m2

11.

12.

Búcsú idején, illetve egyéb ún. „vándormutatványos” (pl. cirkusz) esetén

13.

Közterület-foglalás területe m2-ben meghatározva:
0 – 10
11 – 50
51 – 100
101 – 200
201 – 300
301 felett

6 000
17 000
30 000
40 000
50 000
60 000

Ft/nap/egység
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2. melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használatának díjai a használat célja szerint

A
Közterület megnevezése
1. Valamennyi közterület

B

C

D

Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
400
300
100
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3. melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője részére

3.000.-Ft
illetékbélyeg

2065 Mány,
Rákóczi u. 67.

Közterület-használati engedély iránti kérelem

Alulírott …………………………………….…….............................................................. (név) ...
……………………………………….................................................( lakcím, székhely), azzal a
kéréssel fordulok a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez, hogy a

Mány,.................................................................. utca …....... szám ............. hrsz. megjelölésű
ingatlanon, ...…..m2 mértékű közterület, rendeltetéstől eltérő használatát,
………………….....................................tevékenység céljára az alább feltüntetett időszakban
engedélyezni szíveskedjék.
20…… év ........................................... hó ............... napjától
20....... év ..….......................................hó ............... napjáig
A kérelemhez közlendő adatok:
Korábbi közterület-használati engedély száma: ……...........……………………...………….
A tevékenységhez használt eszköz (rendszám): ….…..........................…....................………
Vállalkozói igazolvány száma: ..............................................................….....................……….
Adószáma (adóazonosítója): ..............................................................…....................…………..
A kérelmező telefonszáma: ...........................................................................................................
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Magánszemély esetében közlendő további adatok:
Születési helye, ideje: ......…...........................................…….…..
Anyja neve:…………………..........................................................

A kérelmező nyilatkozatai

Ha építési kivitelezést a kérelmező saját maga kívánja elvégezni, az alábbi
nyilatkozatot is alá kell írnia:
Alulírott úgy nyilatkozom, hogy a közterület-használati engedély olyan építési
kivitelezéshez szükséges, amelyet saját magam, mint az ingatlan tulajdonosa,
használója kívánok elvégezni.
……………………………………..
aláírás

Alulírott kérelmező tudomásul veszem, hogy a közterület-használati kérelem kedvező
elbírálása esetén az engedély átvételének feltétele a megállapított közterület-használati díj
kiegyenlítésének igazolása. Ha ez nem történik meg a határozatban megjelölt időpont
kezdetéig, a következő munkanapon az eljárás megszüntethető.
Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem
jogosít!
Melléklet:
Ha azt a használat célja indokolja, a kérelemhez másolatban csatolni kell a közterületen
folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot, vállalkozói igazolványt,
működési engedélyt, alapító okiratot.

Mány, 201...

................................................

…....................................................
aláírás
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