Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/1998. (XII. 10.) számú rendelete
a közterület-használati díjakról
Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a közterület-használati díjakról az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§
(1) A rendelet hatálya Szederkény község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Szederkény községben a közterület használatáért az e rendeletben megállapított díjat kell
fizetni.
(3) Közterület: Szederkény község belterületén lévő utca, tér, járda, parkosított terület.
2.§
Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
1. A közterületbe 20 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, fényreklám, cég- és címtábla elhelyezésére.
2. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére10 napot
meghaladó időtartamra.
3. Idényjellegű árusítóhely (pavilon) elhelyezésére.
4. Önálló hirdető-berendezés, hirdető torony elhelyezésére.
5. Mutatványos tevékenység céljára.
6. Árusító- és egyéb fülke elhelyezésére.
7. Alkalmi és mozgóárusítás céljára.
8. Mindennemű gépjármű és szerelvény közterületi tárolására.
3.§
Nem kell közterülethasználati engedély:
(1) A közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közterület elfoglalásához.
(2) Az úttartozékok és közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez.
(3) Közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett távközlési (közmű vezetékek, kábelek
–víz, gáz, áram, TV- stb.) hibaelhárítása érdekében végzett munkához.
(4) Tüzelő, építési állvány, építő- és egyéb anyag vagy tárgy (pl. bútor, háztartási felszerelés –
költözködésnél -, konténerek stb.) rakodásához és tárolásához, feltéve, hogy az 72 óra időtartamot nem halad meg.
(5) Jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személyek által elfoglalt közterületért.
(6) A választási kampány idején a bejegyzett politikai és társadalmi szervezetek helyi csoportjai, egységei a hirdetmények kihelyezéséért.
(7) Az engedélyező külön méltánylást érdemlő esetben, vagy közérdekből – közterülethasználati díj fizetésének kötelezettsége alól, kérelemre, részben, vagy egészben felmentést adhat.

4.§
Eljárási szabályok
(1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet használni kívánja.
(2) A kérelmet a Körjegyzőségnél kell benyújtani, amely a kérelmet döntésre előkészíti.
(3) A közterület-használati engedélyt a polgármester adja ki. Határozata ellen jogorvoslatért a
képviselőtestülethez lehet fordulni.
(4) Az engedély határozott időre, vagy visszavonásig adható.
(5) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, lakhelyét (telephelyét),
- a közterület-használat célját, időtartamát, helyét, módját, mértékét,
- a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat hiteles másolatát.
(6) A közterület-használati engedély tartalmazza:
- az engedélyes nevét, lakhelyét (telephelyét),
- a közterülethasznnálat célját, időtartamát, helyét, módját, mértékét, valamint feltételeinek pontos meghatározását,
- a használati díj mértékét, befizetés módját.
Közterület-használati díjat a polgármester határozatában megjelölt időben és helyen, a mindenkori pénzügyi előírások alkalmazásával a helyi gyakorlatnak megfelelően kell fizetni.
5.§
Kiskereskedelmi egység bejáratától számított 50 méteren belül az üzlettel azonos termék árusítására küzterülethasználati engedély nem adható.
6.§
(1) A község egyéb területein engedélyezhető mozgó árusító helyek is csak a forgalomba hozandó árú jellegéhez illő, esztétikus, dekoratív megjelenésű árusító helyek lehetnek.
(2) A mozgó árusítóhely – amennyiben nem üzemel – közterületen nem tárolható.
7.§
Szeszesital és dohányáru forgalmazására – szakhatósági és egyéb engedélyek birtokában a
községi búcsú, nagyobb ünnepek és községi rendezvények kivételével – közterület-használati
engedély nem adható.
8.§
Aki a közterületet megfelelő díjfizetés ellenében használja, a használat idején folyamatosan,
valamint tevékenysége megszüntetését követően köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztántartani, valamint az általa okozott szemét elszállításáért gondoskodni és az eredeti
állapotot helyreállítani.
9.§
Engedélyes köteles a közterület-használatbavételi engedélyt, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket a helyszínen tartani és azokat az engedélyező hatóság, ellenőr-

zéssel meghatalmazott szerv, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre
felmutatni.
10.§
Az engedélyező hatóság a közterületek használatát köteles rendszeresen ellenőrizni.
11.§
(1) Az engedélyes a közterületek használatáért e rendelet mellékletében megállapított díjtételt
köteles megfizetni.
(2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre eső vízszintes vetületét (cég-, cím, hirdetőtábla, hirdető berendezés esetén annak
hirdetési felületét is), valamint a használatához csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.
(3) A közterület használati díj szempontjából minden megkezdett év, hó, nap, m2 és fm
egésznek számít.
(4) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésre tekintet
nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni.
(5) A közterület-használat másra nem ruházható át.
12.§
(1) A közterület használat községi érdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére – kérelmére – másutt kell közterület-használati lehetőséget biztosítani.
(2) Megvonható a közterület-használati engedély, ha az engedélyes a közterületen folytatott
tevékenységével szabálysértést követ el, illetve ha a fizetési kötelezettségének a felszólítást követő 15 napon belül nem tesz eleget.
(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra
és módon használja.
(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg akarja szüntetni, köteles ezt a szándékát az
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
(5) A közterület-használat (2) –(4) bekezdés szerinti megszűnése esetén a már esedékessé vált
és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
13.§
(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén, a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot azonnal megszüntetni és a közterület
eredeti állapotát a 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 túlmenően,
az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterülethasználati díj megfizetésére kell kötelezni.
(3) Az engedélyező hatóság a használó terhére és veszélyére, gondoskodik a közterülethasználat megszüntetéséről, ha a használó az (1) bekezdésben előírt kötelezettségének
nem tesz eleget. (Pl. elhelyezett tárgyak, berendezések eltávolítása, elszállítása stb.)
(4) Engedélytől eltérő vagy engedély nélküli használat esetén a jogszerűtlen közterülethasználó részére egy évig közterület-használati engedély nem adható.

(5) Kézből történő árusítás esetén egységesen kettő m2-nek megfelelő díjat kell fizetni.
14.§
Szederkény községben több cég együttesen hirdetőoszlopot állíthat.
Közterületen elhelyezhető hirdetőtábla mérete a 1,5 m2-t nem haladhatja meg.
15.§
(1) Ha a cselekmény vagy magatartás súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el és 10000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:
a) közterületet engedély nélkül, vagy a kiadott engedélytől eltérő módon használja,
b) a közterület-használat megszűnésekor az eredeti állapotot nem állítja helyre.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a körjegyző hatáskörébe tartozik.
16.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hergenrőder János
polgármester s.k.

dr. Szlávecz Tamás
körjegyző sk.
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Melléklet a 9/1998. (XII.10.) számú rendelethez

Közterület használati díjak
A közterületbe 20 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, hirdetőberendezés, (fényreklám), cég- és címtábla
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék
Idényjellegű árusítás (pl. csak nyáron, stb.)
Önálló hirdető-berendezés
Hirdető torony (tiszta hirdetőfelület után)
Mutatványos tevékenység (pl.cirkusz, céllövölde stb.), búcsús árusok, hintások

500 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
(új építkezésnél 6 hónapig ingyenes)
1 000 Ft/m2/hó
1 500 Ft/m2/hó
500 Ft/m2/hó

Községi búcsút megelőző napokon
Alkalmi- és mozgóárusítás
Autóbusz és tehergépjármű
Személygépkocsi és egyéb jármű
(pótkocsi, erőgép, stb.)
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Módosította a 3/2010. (III.29.) számú rendelet, hatályos 2010. április 1-től

500 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/nap
2 500 Ft/nap
1 000 Ft/nap
500 Ft/nap

