GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete
a közterület-használatáról
Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
37.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az a következőket rendeli el:

1.§ (1) A rendelet hatálya az ingatlan- nyilvántartásban közterületként nyilvántartott
belterületi földrészletre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére
(továbbiakban együtt: közterületre) terjed ki.
(2) Rendelkezéseit Ganna Község közigazgatási területén, közterületet igénybe venni kívánó
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és természetes
személyre kell alkalmazni.
2.§ (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület használat)
engedély szükséges.
(2) Közterület- használat engedélyezhető:
a) magasabb szintű jogszabályokban megjelölt célokra
b) árusító és egyéb fülkék elhelyezésére
c) köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezésére
d) tüzelőanyag lerakásra
e) építési és bontási anyag tárolására
f) kiállítás, vásár céljaira
g) mutatványos tevékenységre
h) javító- szolgáltató tevékenységre
i) mozgóbolt, mozgóárusítás céljára
j) filmforgatás céljára
3.§ (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterülethasználat vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszba foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2)
(3)
(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az egy
hetet.
(5) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.
(6) A filmforgatás során a lakóingatlanok gyalogos, vagy gépkocsival történő megközelítését
a közterület-használó folyamatosan köteles biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó
hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
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(7) A filmforgatási célú közterület-használatra irányuló kérelmet a Magyar Nemzeti Filmalap
Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MNF) küldi meg az önkormányzatnak a hatósági
szerződés tervezetével együtt.
(8) 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 3
napon belül, a természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően,
de legkésőbb 60 napon belül újra biztosítani kell.
(9) Ha a filmforgatási célú közterület-használatra irányuló kérelem megérkezésének
időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés él, a
közterület filmforgatási célú használata csak ennek leteltét követően hagyható jóvá.
4.§ (1) A közterület–használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni
kívánja.
(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület
vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, a hozzájárulást az építési (létesítési)
engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie.
(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, a hozzájárulást a
kivitelezőnek kell kérnie.
5.§ A hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a hozzájárulást kérő nevét (továbbiakban: jogosult) és bejelentett lakóhelyének,
állandó telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartalmát vagy azt, hogy a közterületet a
jogosult állandó jelleggel kívánja használni,
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos
meghatározását,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.
vállalkozói igazolvány, működési engedély) ismertetését.
6.§ (1) A közterület-használati engedély lehet:
a) állandó jellegű- határidő nélkül – (díjtarifa módosításáig) vagy
b) ideiglenes jellegű – meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig.
(2) A meghatározott időre szóló hozzájárulás érvénye a jogosultnak az engedélyezet időtartam
lejárata előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg
meghatározott időszakra szüneteltethető.
(3) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben a jogosult
részére – kérelmére – másutt kell a közterület-használat lehetőséget biztosítani
(4) Meg kell vonni a hozzájárulást, ha a jogosult a közterületet nem az engedélyezett célra és
módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz
eleget.
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(5) Ha a jogosult a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát a
hozzájárulás egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
(6) Ha a hozzájárulás érvényét veszti a jogosult a saját költségén köteles az eredeti állapotot –
minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. E kötelezettség a jogosultat építési
(létesítési) engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély
megadásának feltételeként előírták.
(7) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már
esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
7.§ (1) Az engedélyezési eljárás és a filmforgatás céljára történő hozzájárulás a polgármester
hatáskörébe tartozik.
(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz (Ganna, Fő u. 52.) kell benyújtani.
(3) Az engedélynek tartalmaznia kell:
e) a jogosult nevét és bejelentett lakcímét, telephelyének címét,
f) a közterület-használat célját és időtartalmát vagy azt, hogy a hozzájárulás
milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg hogy állandó jellegű,
g) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek
pontos meghatározását
h) a hozzájárulási eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásban
foglalat előírásokat,
i) a hozzájárulás megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot
helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
j) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékének és
fizetésének módját.
(4) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos hozzájárulásban azt is ki kell kötni,
hogy a tárolás csak a munka, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon
történhet.
(5)

Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati hozzájárulásban
a) – szükség szerint – elő kell írni a közterület felől a településképi
követelményeket kielégítő kerítés létesítését,
b) elő kell írni, hogy – ha a járdát teljes szélességében el kell foglalni és a
gyalogosközlekedés a másik oldalon levő járdára nem terhelhető át – a
jogosult köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és
azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló
oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni.

(6)
Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati hozzájárulásban azt is meg kell
jelölni, hogy az árusítás építményből, illetve meghatározott helyen vagy körzetben kézből,
vagy járműből történhet-e.
8. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.
(2) Az engedélyes a közterület- használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni,
kivéve ha a használat, illetve az üzemeltetés azt hatósági intézkedés miatt szünetel, illetve
szűnt meg.
(3) A közterület- használati díj az 1. melléklet szerinti díjtáblázat.
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9.§ (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni
a) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők,
továbbá a vízügyi szolgálat létesítményeinek elhelyezésére,
b) a közműveknek (elektromos, gáz-, víz-, és csatornázási műveknek), valamint
a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű
létesítmény elhelyezésére,
c) a távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezése
elhelyezésére,
d) az országos és helyi közforgalmú közúti és légi közlekedési vállalatoknak a
feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére,
e) a szobrok, emlékművek, dísz kutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos
zászlórudak és köztárgyak elhelyezésére, valamint,
f) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után.
(2)
Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú közúti és
légi közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein
levő árusító és vendéglátó-ipari helységek (fülkék) által elfoglalt területre.
10.§ (1) Ez a rendelet 2013. július 16-án lép hatályba.
(2)
A rendeletet hatályba lépésével egyidejűleg a 10/2003.(XII.10.) önkormányzati
rendelet a közterületek hatályát veszti.
Ganna , 2013.július 2.

Vesztergom József
polgármester

4

Bóka Istvánné
jegyző

1. melléklet a 7/2013. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

A közterületek használati díja:
1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,
hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj
tényleges felületre vonatkozik)
2. Árusítófülke, pavilon
3. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató
4. – Személygépkocsinként
– Teher- és különleges gépjárművek valamint, ezek
vontatmányainak elhelyezésére
5. – Önálló hirdető-berendezések, táblák
– Transzparensek (felülete m2-ben)
6. – Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás,
állványelhelyezés:
– Önerős magánlakás-építésnél: (sávonkénti időszakosan
emelkedő mértékű)
– 30 napon belül
– 6 hónapig
– 6 hónapon túl
– Egyéb esetekben:
7. Alkalmi és mozgóárusítás:
8. – Vendéglátó-ipari előkert:
– Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek
elhelyezése, árukirakodás
9. – Kiállítás

250 Ft/m2/év

400 Ft/m2/hó
1 000 Ft/hó
3 000 Ft/év
50 Ft/m2/év
500 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/nap
10 Ft/m2/hó
10 Ft/m2/hó
10 Ft/m2/hó
15 Ft/m2/hó
20 Ft/m2/hó
20 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/év
200
Ft/m /nap
500
2
Ft/m /nap
10 Ft/m2/nap
2

– Alkalmi vásár
– Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények
kivételével:
10. Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes
használata
11. Egyéb: a díj mértékét – a fentiek figyelembevételével –
esetenként kell megállapítani.
12. Filmforgatási célú használat
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10 Ft/m2/nap

2004. évi II.tv. 3.
melléklete szerint

