Balatonszőlős Község Önkormányzatának
7/1997.(IX.11) rendelete a közterületek használatáról
(az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet célja: Meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat,
figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a községrendezési, közlekedés-biztonsági
szempontokra. Megállapítja a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját.
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonszőlős Község közigazgatási területén belül – az Önkormányzat
tulajdonában álló – az Étv. 54.§ (4) bekezdésében felsorolt rendeletetésű földrészletekre, a
továbbiakban együttesen: közterület.1
(2) Rendelkezéseit minden természetes és. jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre alkalmazni kell, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és
tevékenykednek.
3.§
A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően
állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki ingyenesen
használhatja.
II.
A közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele
4.§
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához hatósági engedély (a továbbiakban: közterülethasználati engedély) szükséges.
5.§
Közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közterület-használati engedély iránti
kérelemnek tartalmaznia kell:
– az igénybevételt kérő nevét, címét,
– az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját,
– a közút érintett szakaszának igénybevételét bemutató rajzot, tervet, vagy vázlatot,
– az elfoglalni kívánt terület pontos nagyságát m2-ben,
– a forgalomkorlátozás, vagy indokolt esetben a forgalom-terelés tervét,
– a hatósági eljárás megindításához szükséges, jogszabályban előírt mértékű eljárási
illetéket2
6§
Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, továbbá
közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, feltéve, hogy a közlekedést nem
akadályozza,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések
elhelyezéséhez.
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7.§
Nem adható közterület-használati engedély a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő
tevékenység végzésére.
8.§
(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, a rendezési tervet, a
műemlékvédelmi, a közegészségügyi, továbbá más szakhatóságok által előírt követelményeket.
(2) Az engedélyezési eljárás a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester
hatáskörébe tartozik (továbbiakban: engedélyező hatóság). 3
9.§
(1) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.
(2) Tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köztéri
berendezésre, úttartozékra, élő növényzetre, autóbuszvárókra elhelyezni.
(3) Magán-, közcélú, politikai és választási célú plakát, hirdetmény a kijelölt községi hirdetőtáblán
helyezhető el.
(4) Hirdetmény és plakát csak oly módon helyezhető el, hogy az károkozás nélkül eltávolítható legyen.
10.§
(1) Az engedélyes, a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A rendelet l. számú melléklete
tartalmazza az egyes közterület-használatokhoz, a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az
önkormányzati tulajdonú közutak nem közlekedési célú használatához tartozó díjtételek felsorolását. A
fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját, az engedélyező határozatban kell meghatározni.4
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül
köteles megfizetni.
11.§
Az engedélyező hatóság a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre –
részben vagy egészben felmentést adhat:
- ha azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja,
- jótékony és közcélú rendezvényhez.
Járművek közterületen történő tárolása
13.§
(l) Közterületen műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, hiányos vagy roncs jármű,
közterület-használati engedély nélkül nem tárolható.
(2) Az olyan üzemképtelen jármű, amely hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezik, és a
közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel vagy jelzéssel vehet részt, közterületen közterülethasználati engedéllyel legfeljebb 15 napig tárolható.
(3) A (2.) bekezdés alapján engedély legfeljebb 15 napig adható. A határidő elteltéig a jármű
tulajdonosa (üzembentartó) köteles saját költségén az üzemképtelen járművét a közterületről
eltávolítani.
(4) Ha a jármű tulajdonosa (üzembentartó) a (3.) bekezdésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget,
vagy ismeretlen - az engedélyező hatóság gondoskodik a jármű elszállításáról, a tulajdonos
(üzembentartó) költségére és veszélyére.5
14.§
(l) Tilos a közterületen járművek mosása, javítása, átalakítása, szerelése, a KRESZ-ben meghatározott
hibaelhárítás kivételével.
A szövegrészt megállapította a 4 /1999. (IV.23.) önkormányzati rendelet
A bekezdés szövegét megállapította, a 11/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2011. 11. 01-től.
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(2) Teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, 12 főnél
nagyobb befogadóképességű autóbusz
a) saját telephelyen,
b) az engedélyező hatóság által kijelölt területen tárolható.
III.
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei
15.§
(1) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és
módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tett eleget.
(2) Közterület engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő módú használata esetén a használó köteles
az engedélyező hatóság felhívására a használatot azonnal megszüntetni és a közterület eredeti állapotát
saját költségén, minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.
(3) Azt, aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon
használja - a szabálysértési jogkövetkezményeken túl - az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő
használat tartamára kötelezni kell a közterület-használati díj megfizetésére.
(4).A közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés
feltételeinek megfelelően utólag kérheti az engedélyező hatóságtól a közterület-használat
engedélyezését.
(5) Ezáltal a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett jogkövetkezmények alól.
16.§
Szabálysértési rendelkezés
Szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
a) a közterületet engedély nélkül, illetve
b) az engedélytől eltérő módon, és célra használja, vagy
c) az engedélyben foglalt feltételeket nem tartja be, illetve
d) e rendelet 9.§. 13.§. 14.§.-ban foglaltakat nem tartja be.6
IV.
Záró rendelkezések7
17.§
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben, a közterület-használat engedélyezésére vonatkozó
hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény, szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet a 1997. október 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a Balatonszőlős község
Önkormányzata Képviselő-testületének 1992, évi 9. számú önkormányzati rendelete A közterülethasználat engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről hatályát veszti.
A rendelet kihirdetéséről a hirdetőtáblán történő elhelyezéssel a jegyző gondoskodik.
Mórocz László
polgármester
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Jurics Tamás
körjegyző

A 16.§ szövegét megállapította a 3/2000. (III.1.) önkormányzati rendelet
A Záró rendelkezések számozását megváltoztatta és a 17.§ (1) bekezdés szövegét megállapította, a 14/2005. (X.28.)
önkormányzati rendelet, hatályos 2005. november 01-től
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1. számú melléklet
Közterület használati díjak
Közterület-használat célja
Alkalmi és mozgó árusítás
Árusító és egyéb fülkék elhelyezése

Díj mértéke
500 Ft/alkalom
500 Ft/alkalom
50 Ft/m2/alkalom, de
minimum 2000Ft
50 Ft/m2/alkalom, de
minimum 2000Ft
0 Ft
0 Ft
2.000 Ft/db/hónap
200 Ft/m2/hónap,
de minimum 2000Ft

Kiállítás, vásár
Mutatványos tevékenység, cirkusz, állatbemutató
Szobor, emlékmű elhelyezése
Köztisztasággal kapcsolatos tárgyak elhelyezése
Önálló hirdető berendezések, táblák elhelyezése
Vendéglátó-ipari, üzleti előkert
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése,
tüzelőanyag tárolása*
Sportrendezvény
Jármű tárolása közterületen

200 Ft/m2/hó, de
minimum 2000 Ft
0 Ft
5.000 Ft/hó/gk

*Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, tüzelőanyag tárolása esetén, a
közterület-használat az első 7 napig díjtalan, díjfizetési kötelezettség csak ezen időponttól kezdődően
lép életbe.
2. számú melléklet
A közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak:
Önkormányzati közutak
Igénybevétel jellege
kategóriái
Sport-,
Vásár, egyéb
Építési munkaterület
kulturális
rendezvény
Belterületi szilárd burkolattal
ellátott községi utak

30 Ft/m2/nap

Belterületi, szilárd burkolat nélküli
községi utak

10 Ft/m2/nap

Belterületi, szilárd burkolattal
ellátott kerékpárutak, gyalogutak,
járdák
Belterületi szilárd burkolat nélküli
kerékpárutak, gyalogutak, járdák

30 Ft/m2/nap

Külterületi szilárd burkolattal
ellátott községi utak

30 Ft/m2/nap

Külterületi szilárd burkolat nélküli
községi utak

10 Ft/m2/nap

10 Ft/m2/nap

Közút teljes szélességében történő lezárása
esetén alkalmazandó szorzószámok
Belterület
Külterület

50 Ft/m2/nap
de minimum
2000 Ft
30 Ft/m2/nap
de minimum
2000 Ft
50 Ft/m2/nap
de minimum
2000 Ft
30 Ft/m2/nap
de minimum
2000 Ft
50 Ft/m2/nap
de minimum
2000 Ft
30 Ft/m2/nap
de minimum
2000 Ft

100 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft
50 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft
100 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft
50 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft
100 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft
25 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft
Szorzószám
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