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Lakitelek Önkormányzat
19/2013. (IX.06.) számú önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és a köztisztaságról
Lakitelek Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az Épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §. (1) bekezdésében, a Hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c. pontjában, valamint a Mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra, a következő rendeletet
alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat,
figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a községrendezési,
közlekedésbiztonsági szempontokra,
b) meghatározza a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját,
c) szabályozza a közterületen tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást,
d) meghatározza a közterületekkel összefüggő köztisztasági feladatokat
e) meghatározza az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használatával kapcsolatos egyes feltételeket
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek nagyközség közigazgatási területén belül az
önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként
(pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi
földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).
(2) A rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község
területén tartózkodnak és tevékenykednek.
KÖZTERÜLETRE VONATKOZÓ KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYOK
3. §
A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelelően - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki ingyenesen használhatja. A használat során, és egyéb tevékenység folytatása
esetén is a köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a
települési környezet (különösen a közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező
tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(1) A közterületen állomásozó lófogatú és gépjárművek üzembentartói kötelesek
álláshelyüket (járda, parkírozó hely) tisztántartani, szükség esetén lemosni.
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(2) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak környékét a
szennyeződéstől megóvni, állandóan tisztántartani, a keletkezett hulladékot összegyűjteni és
gondoskodni az elszállításról.
(3) Járdát, úttestet, parkterületet és egyéb közterületet ürülékkel, szennyvízzel, savval, olajjal
és egyéb környezetkárosító anyaggal beszennyezni, ill. ilyen anyagot felszíni vízelvezető
rendszerbe (csapadékvíz árok és csapadékvíz csatorna) juttatni tilos! Nem minősül
szennyezésnek
a) a közforgalomban résztvevő, lovagolt/vezetett/hajtott ló által,
b) a haszonállatok (szamár, szarvasmarha, sertés, juh, kecske) hajtása közben a
hajtott jószág által, vagy
c) a vakvezető kutya által
kibocsátott ürülék, amennyiben az állat gazdája – személyesen, vagy megbízott útján –
annak eltávolításáról gondoskodik.
(4) Építési- bontási, valamint tatarozási munkákat, továbbá minden közműépítéssel
kapcsolatos burkolat, vagy talajbontási munkát úgy kell elvégezni, hogy a környezetet ne
szennyezze és a csapadékvíz elvezetése biztosítva legyen.
(5) Az anyagok lerakásánál, mozgatásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületi felszerelési,
kerti tárgyak, fák, cserjék, növények, pázsit felület, berendezések, védőrácsok, lánckorlátok,
jelzőtáblák, kerti padok, beömlő rácsok, akna nyílások, stb. szabadon maradjanak és ne
rongálódjanak.
(6) Építkezésnél és egyéb közterületi igénybevételnél a fákat, díszcserjéket és egyéb
létesítményeket védőkorláttal kell körülvenni. A rongálódásból eredő kárt annak okozója –
amennyiben az eredeti állapotot helyreállítani nem tudja – köteles megtéríteni.
(7) Ömlesztett anyag (salak, homok, kavics, beton, oltott mész, fűrészpor, stb.) csak olyan
járművön szállítható, amely az anyag lehullását megakadályozza.
Kellemetlen szaghatású anyagot csak zárt tartályban, vagy zárt szállítójárművel szabad
szállítani.
(8) A tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg
ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), járdaszakasz
melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes
épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról,
b) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék
eltávolításáról, a téli időszakban a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében a
csúszásmentesség biztosításáról.
c) a járda felett és az ingatlan előtti zöldsávban található fák, gyalogos és
gépjárműforgalmat KRESZ jelzést takaró gallyak, 2 méter alatti ágak eltávolításáról.
d)
(9) Szórakozó, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás
ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivétel – a használó köteles tisztántartani és a
hulladékot eltávolítani.
(10) Havat-jeget csak azokon a helyeken szabad lerakni és elhelyezni, amelyet a
Településüzemeltetési Csoport erre a célra kijelölt.
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A Településüzemeltetési Csoport a kijelölt helyet annak esedékességekor a helyileg
szokásos módon közzéteszi.
(11) Szemetet, hulladékot az összegyűjtött hó, jég és engedéllyel közterületen tárolt építési
törmelék közé keverni tilos!
(12) Szerves és veszélyes hulladékot, állati hullát, bomló anyagot közterületen lerakni és
tárolni tilos!
(13) A fenti bekezdésekben nem érintett közterületet tisztántartani, csúszásmentességéről
gondoskodni a Településüzemeltetési Csoport feladata.
(14) Gépjármű közterületen történő tisztítása, mosása tilos!
KÖZTERÜLET FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA
4. §
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterülethasználat) vonatkozásában, a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő
témájú filmalkotások.
(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.
(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.
(6) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A
közterület-használat naponta 5 és 24 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
(7) 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.
(8) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,
technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 500 m2 területet.
(9) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület
használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
(10) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget
nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
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(11) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat
jóváhagyását meg kell tagadni.
(12) A közterület-használat díjaként a 3. mellékletben meghatározott díjtételeket kell
alkalmazni.
KÖZTERÜLET RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATA, ENNEK ENGEDÉLYEZÉSE,
A KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE
5. §
(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély
szükséges.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető,
hirdető-berendezés, cég- és címtábla, reklámozási célú üzleti védőtető, előtető,
ernyőszerkezet elhelyezésére,
b) mobil elárusító-fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
c) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,
d) önálló hirdető-berendezések elhelyezésére,
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
f) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
g) lakodalmi sátor elhelyezésére,
h) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
i) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép,
pótkocsi, lakókocsi, lassú jármű tárolására,
j) közterületeken tartott rendezvények esetén, a közterület érintett részének használatára
vonatkozóan.
k) villanyoszlop, villamos-, gáz-, víz- vagy telekommunikációs szolgáltatáshoz szükséges
bármilyen eszköz, berendezés elhelyezéséhez
l) alkalmi és mozgó árusításhoz
m) közműépítéshez
n) mutatványos tevékenység
6. §
(1) Nem kell közterület-használati engedély:
a) a Polgármesteri Hivatal által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett
közcélú közterületi létesítmények és köztárgyak (tömegközlekedési váróhelyiség,
kerékpártároló, szobor emlékmű, pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, köztisztasággal
kapcsolatos berendezések, stb.)
b) sport- és kulturális rendezvényekhez,
c) díszítési célú tárgyak (pl. virágládák, virágkosarak) elhelyezéséhez.
(2) 1
a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rendezvények esetén bejelentési kötelezettség terheli a
rendezvény szervezőjét, melyet a rendezvény megtartása előtt 15 nappal köteles a 4.
1
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melléklet szerinti bejelentőlapon megtenni személyesen vagy elektronikus úton, az 5.
mellékletben foglaltak csatolásával.
b) A bejelentés-köteles rendezvény megtartása a polgármester jóváhagyásához kötött.

7. §
Közterületen szeszesital fogyasztása tilos, kivéve:
-

az alkalmi rendezvények területén (engedély alapján)
a vendéglátóipari előkertek területén
december 31. és január 01. napján.
8. §

(1) 2A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet a jegyzőhöz,
az 1. melléklet szerint kell benyújtani. A kérelem illetékköteles, az illeték mértéke
megegyezik az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§-ban meghatározott általános
tételű eljárási illeték mértékével. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe
tartozik. Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
/Ákr/ alapján kell eljárni.
(2) Az engedély
- meghatározott idő elteltéig,
- megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
- visszavonásig adható meg.
(3) A meghatározott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap,
kérelemre többször meghosszabbítható.
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti
állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.
9. §
Nem adható közterület-használati engedély:
a) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére, illetve
ha a közterület-használat a közlekedés biztonságát veszélyeztetné,
b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények kivételével
szeszes ital, dohányáru árusítására, szexuális áruk forgalmazására, büfé kocsi telepítésére,
c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi,
12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közterületen való tárolására,
d) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
e) község- illetve utcaképbe nem illó berendezések létesítésére.
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10. §
Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely
hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati
engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.
11. §
(1) Az engedély csak az engedélyest, alkalmazottját, tagját, megbízottját, természetes
személy esetén annak családtagját jogosítja fel a közterület használatára.
(2) Az engedélyes a közterületet kizárólag az engedélyben meghatározott célra és módon
használhatja. Az engedélyes köteles az igénybe vett terület és környezetét tisztán tartani,
gondozni, téli síkosság-mentesítését biztosítani, onnan a hulladék elszállításáról
gondoskodni.
(3) Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a polgármester
köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e.
A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja
12. §
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2.
melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját a határozatban
kell meghatározni.
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg
a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény
alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell
figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése
esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap,
m2 egésznek számít.
(4) A határozat egy példányát a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja megkapja és a díj
határidőben történő megfizetésének tényét dokumentálja. Amennyiben a díj megfizetése
megszabott határidő lejártát követő 15 napon belül nem történik meg, kezdeményezi az
engedély visszavonását.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
13. §
A Polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól - kérelemre részben vagy egészben felmentést adhat jótékony és közcélú (nem belépődíjas) rendezvény
esetében.
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A közterület-használat megszűnése, megszüntetése
14. §
(1) A polgármester a közterület-használati engedélyt azonnali hatállyal visszavonja, ha a
használó a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjat az
esedékesség időpontját követő 15 napon belül nem fizeti meg.
Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.
(2) A használó a közterület-használat bármely okból történő megszűnése, vagy
megszűntetése esetén – eltérő megállapodás hiányában – köteles a közterületet minden
kártérítési igény nélkül a hatóság által előírt módon helyreállítani. Ellenkező esetben a
tulajdonos a közterület használójának terhére és veszélyére állítja helyre a közterületet.
(3) Ha a közterület-használat a (2) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már
esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
(4) A közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat
esetén a használó a polgármester, vagy a közterület-felügyelő felhívására köteles a
használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségére – minden
kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Az engedély nélküli használat idejére és az eredeti
állapot helyreállításának befejezéséig az egyébként irányadó közterületi díj háromszorosát
kell megfizetni.
Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása.
15. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:
a)
a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként
közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
b)
baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,
c)
műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs,
vagy sérült.
(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül legfeljebb 30
napig tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az
üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül
eltávolítani.
16. §
(1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell
megkérni.
(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 59.§. (3)
bekezdésében meghatározott 30 napon időszakon túl legfeljebb 30 napra adható.
Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei
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17. §
A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester a közterületfelügyelő vagy az általa megbízott köztisztviselő útján gondoskodik.
18. §
A közterület engedélyhez, hozzájáruláshoz kötött, de engedély, hozzájárulás nélküli vagy
attól eltérő használata esetén a használót, a polgármester határidő tűzésével felhívja a
használat megszüntetésére, és a közterület - saját költségén, kártalanítási igény nélkül
történő - eredeti állapotának helyreállítására.
19. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más
épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek-,
valamint a közterületek tisztán tartása,
b) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet
(közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része
(épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró),
c) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése,
illetőleg pormentesítése,
d) Turisztikailag kiemelt terület: a Lakitelek-Kecskemét vasútvonaltól délre eső belterület
Záró rendelkezés
20. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a
közterületek használatáról szóló 30/2002. (XII.11) számú és a köztisztaságról szóló 22/2004.
(V.27.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Lakitelek, 2013. szeptember 5.

Felföldi Zoltán sk.
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke sk.
jegyző
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1. melléklet
a közterületek használatáról szóló rendelethez

Kérelem
közterület rendeltetéstől eltérő használatára

1. A kérelmező neve, személyi ig. száma:
………………………………………………………………………….
2. Állandó lakhely, székhely címe:
………………………………………………………………………….
3. Közterület-használat célja: …......................időtartama:…....................
4. A közterület-használat
a) helye (telepítési helyszínrajz):
………………………………………………………………………
b) Módja, mértéke (m2-ben):
………………………………………………………………………
c) Az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés
módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:
………………………………………………………………………………..…

Dátum

kérelmező aláírása
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2. melléklet
a közterületek használatáról szóló rendelethez
A közterületek használati díja:

1.

A közterületbe 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,
hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla, transzparens
m2-enkénti díj tényleges felületre vonatkozik)

2.

napi reklám (felület után megállapítva)

240 Ft/m /nap

3.

Árusítófülke, pavilon

730 Ft/m /hó

4.

12 főt meg nem haladó gépjármű

1 210 Ft/hó/db

5.

Teher- és különleges gépjárművek valamint, ezek
vontatmányainak elhelyezése (műszaki okok miatt)

480 Ft/db/nap

6.

Üzemképtelen gépjárművek tárolása

1210 Ft/m /hó

7.

Egyes rendezvényekhez szükséges gépjármű várakozóhely
céljára történ közterület-használat

8.

Önálló hirdető-berendezések, táblák

730 Ft/m /hó

9.

Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás,
állványelhelyezés:

55 Ft/m /hó

10.

Alkalmi és mozgó árusítás

275 Ft/m2/nap

11.

Vendéglátóipari előkert:

480 Ft/m2/hó

12.

Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek
elhelyezése, árukirakodás

240 Ft/m2/hó

Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények
kivételével (hosszú múltra visszatekintő, bevételes kulturális
rendezvények esetében a Képviselő-testület évente
engedményt vagy mentességet biztosíthat):

55 Ft/m2/nap

14.

Mutatványos tevékenység

30 Ft/m /nap

15.

Lakodalmi sátor

16 Ft/m /nap

16.

Közműépítésre igénybevett közterület

50 Ft/m /nap

17.

Villanyoszlop, villamos-, gáz-, víz- vagy telekommunikációs
szolgáltatáshoz szükséges bármilyen eszköz, berendezés
elhelyezése

13.

3

3

2

480 Ft/m /év

2

2

2

0 Ft
2

2

2
2
2

5000 Ft/megkezdett m

18.

4

Egyéb

100 Ft/m2/nap

19.

5

Természeti erőforrások kiaknázását előkészítő kutatás,
természeti erőforrások kiaknázására irányuló tevékenység

500 Ft/m2/nap

Módosította a 30/2013. (XII.06.) számú önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2013. december 7-től.
Beiktatta a 21/2014. (VI.06.) számú önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2014. július 7-től.
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6

3. melléklet

A közterület filmforgatási célú használatához alkalmazott díjtételek:
A közterület fllmforgatási célú használatának általános forgalmi adót nem tartalmazó díja
a) a település díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területein
aa) forgatási terület:
521 Ft /m2/nap
ab) technikai terület:
208 Ft /m2/nap
ac) stáb parkolási terület:
208 Ft /m2/nap
ad) kiürítési terület:
208 Ft /m2/nap
af) forgalomtechnikai biztonsági terület:
20 Ft /m2/nap
b) a település nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területein
ba)forgatási terület:
208 Ft /m2/nap
bb) technikai terület:
156 Ft /m2/nap
bc) stáb parkolási terület:
104 Ft /m2/nap
bd) kiürítési terület:
104 Ft /m2/nap
bf) forgalomtechnikai biztonsági terület:
10 Ft /m2/nap
Töredéknap esetén a közterület filmforgatási célú használatának díja az a) és b) pontokban
meghatározott díj 50 %-a.
E melléklet alkalmazásában a forgatási terület, technikai terület, stáb parkolási terület, kiürítési
terület és forgalomtechnikai biztonsági terület fogalmak meghatározásában a 2004. évi II.
törvény 3. számú mellékletében meghatározott fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.
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4. melléklet

Bejelentőlap a 19/2013. (IX.06.) számú önkormányzati rendelethez
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Bejelentő
neve:____________________________________Telefon/fax:_______________
Kapcsolattartó ügyintéző
neve_______________________________Telefon/fax:_______________
Székhelye: ________irsz.________________ helység_____________________(utca,
tér)_____szám
Telephelye: ________irsz.________________ helység____________________(utca, tér)
____szám
Cégjegyzék száma: _____-____-__________
Egyéni vállalkozás esetében:
Bejelentő neve:____________________________________Telefon/fax:_______________
Székhelye: ________irsz.________________ helység___________________(utca, tér)
_____szám
Levelezési cím: ____________________________________________________________
Vállalkozó nyilvántartási száma: _________________
Magánszemélyek esetében:
Bejelentő neve:____________________________________Telefon/fax:_______________
Lakcíme: ________irsz.__________________ helység__________________(utca,
tér)_____ szám
Levelezési cím: ____________________________________________________________
Születési helye:______________ideje: ______év ___hó ____nap, anyja
neve:____________

Közterület használat ideje: 20….. év _____ hó ____ naptól – 20…... év ____ hó _____
napig.
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Közterület használat célja:
___________________________________________________________
Közterület használat területe:________________________m2
Közterület helye: ____________________________________________szám előtti járdán,
úttesten, zöldterületen, vagy
__________________________________________________________________________
___
Részt vevők száma: ……………………… fő
Kelt, … , 20….. év. …………hó ……..nap

………………………...
Kérelmező aláírása
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5. melléklet

A közterület-használatra vonatkozó kérelemhez és a bejelentéshez csatolandó
mellékletek:
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat másolata:





gazdasági társaság esetén: hatályos cégkivonat, aláírási címpéldány,
társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló okirat,
őstermelők esetén őstermelői igazolvány,
egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvány.

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlat, amelyen szerepelnie kell a
környező utcáknak is, valamint a szükséges méretekkel ellátott igényelt területnek,
méretarányosan, hogy annak környezethez viszonyított nagysága, elhelyezkedése
egyértelműen megállapítható legyen, továbbá: közút igénybevétele esetén a vonatkozó
helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajz.
3. A közterület-használat pontos területnagysággal és a használat módjával helyszínrajzon
történő megjelölését.
4. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei, terasz
kihelyezéséhez a helyszínről készült fotó.
5. Meglévő létesítmény közterület-használati hozzájárulása megújítása esetén településképi
megfelelőség mérlegelés céljából a létesítményről, valamint teraszra vonatkozó kérelmek
esetén a helyszínről is fotó.
6. Rendezvények esetén a résztvevők tervezett létszámát, valamint a rendezvényhez
telepíteni tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – darabszámát.
8. Építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy építési munkálatokkal összefüggő
közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazás és a jogszabályban előírt
esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedély.
9. A kérelmező és bejelentő által folytatni kívánt tevékenységében közreműködők neve,
lakcíme vagy székhelye.
10. Az ügy jellegéből adódóan a tényállás tisztázásához, kérelem és bejelentés
megítéléséhez szükséges további (hatósági, szakhatósági, kezelői vagy egyéb)
engedélyeket, állásfoglalásokat, véleményeket, nyilatkozatokat, valamint az ügy
megítéléséhez az ügyfél által fontosnak tartott egyéb iratot, nyilatkozatot, véleményt.
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