Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2009.(I.30.) rendelete
a közterületek használatáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet célja, hogy
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat,
figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a községrendezési, a
közlekedésbiztonsági szempontokra;
b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját;
2.§.
1. A rendelet hatálya kiterjed a Hort község közigazgatási területén belül
a.) az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban
közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészekre,
továbbá
b.) belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt:
közterület)
2. Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre vonatkoznak, 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 – e rendeletben foglalt kivételekkel – mindenki ingyenesen használhatja.
Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele
3.§
1. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához, ezen rendelet 2. számú
mellékletben foglalt tevékenységek vonatkozásában közterület-használati engedély
szükséges.
2. A közterület használati engedély kérelmet az 1. sz. melléklet szerint a polgármesterhez
kell benyújtani.
3. A közterület használati engedély minimum 1 hónapra, maximum 1 évre adható.
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4. Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály, valamely
hatóság, vagy más szerv engedélyhez, hozzájáruláshoz köti, a közterület-használati
engedély csak ezek megléte esetén adható ki.
5. Hort Község területén, a közterületen történő zöldség és gyümölcs árusításához az
engedélyt önkormányzati utak esetén a polgármester, a Magyar Állam tulajdonában
lévő utak (Kossuth, Csányi, Ady Endre és Ecsédi utak) esetében a Magyar Közút Kht
3300 Eger, Deák Ferenc út 49 adja meg.
6. Az engedélyes köteles:
a) az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani,
b) a köztisztasági és környezetvédelmi szabályokat betartani,
c) az olajszennyeződéssel járó tevékenységtől tartózkodni, az esetlegesen
keletkező szennyeződéseket megszüntetni és az eredeti állapotot helyreállítani.
d) az esetlegesen keletkezett környezeti károsodást azonnal elhárítani.
7. A közterületeken plakátokat és egyéb hirdetményeket a kijelölt helyek kivételével
elhelyezni tilos.
8. Ha az engedély visszavonásra kerül vagy érvényét veszíti, az engedélyes saját
költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül –
helyreállítani.
9. Tiltott és nem adható közterület-használati engedély:
a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az estei rendezvények
kivételével szeszesital árusításra, szexuális áruk forgalmazására;
b) 1 3,5 tonna össztömegű teher-és áruszállításra szolgáló gépjármű,
mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb
befogadó képességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására,
c) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
d) üzemképtelen járművek közterületen történő tárolására.
e) a gyalogos és gépjármű közlekedést akadályozó, balesetveszélyt jelentő
tárgyak elhelyezése.
Gépjárművek közterületen történő tárolása
4.§1
A vállalkozás gépjárműveit a telephelyén köteles tárolni.

Közterület filmforgatási célú használata2
4/A. §
(1) A közterület filmforgatási célra legfeljebb 45 napra vehető igénybe.
(2) Nem vehető igénybe közterület filmforgatási célra vasárnap és ünnepnap, valamint 21 és 6
óra közötti időtartamban.
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(3) A 2. számú mellékletben meghatározott díjfizetés alól egyedi elbírálás alapján a
polgármester mentességet nyújthat.
(4) A kiadott engedély egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható abban az
esetben, ha a forgatás befejezése a kérelmezőnek fel nem róható okból kifolyólag késik.
(5) A kérelmet a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja
5.§.
1. Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet
tartalmazza. A fizetendő díjat, megfizetésének határidejét és módját a közterület
használatot engedélyező határozatban kell megállapítani.
2. Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges használatára, a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
3. 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 közterület-használati díjat előre a Polgármesteri Hivatal házipénztárában, illetve az
önkormányzat 11739054-15378819 számú költségvetési számlájára köteles az engedélyes
megfizetni.
5. A polgármester jótékony és közcélú rendezvények esetében kérelemre a közterülethasználati díjat mérsékelheti, illetve elengedheti.
6. 3Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) közműveknek, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló
közérdekű létesítményei elhelyezésére,
b) közlekedési, postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és
berendezések elhelyezésére,
c) a közművek felújítása, illetve hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz,
A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása
6.§
1. A közterület-használat közérdekéből bármikor megszüntethető.
2.

Meg kell vonni az engedélyt:
a) ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja,
b) ha az engedélyes a díjfizetési kötelezettségének megadott határidőig nem tesz
eleget
c) a köztisztasági és környezetvédelmi szabályokat megsérti

3. Ha az engedélyes a közterület-használatot meg kívánja szüntetni, köteles e szándékát az
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
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4. Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti
állapotot minden kártérítési igény nélkül helyreállítani.
Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei
7.§.
1.

A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester a
Polgármesteri Hivatal által gondoskodik.
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2. A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy attól eltérő használata
esetén a használót a polgármester határidő kitűzésével felhívja a használat
megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő –
eredeti állapotának helyreállítására.

Záró rendelkezés
8.§.
E rendelet 2009. február 01-én lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a közterületekhasználatáról szóló13/2000.(X.18). önkormányzati rendelet és azok módosításai hatályukat
veszti.
Hort, 2009. január 30.

Kerek Oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Záradék:
1. Módosította a 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. július 1-től.
2. Módosította a 14/2013. (VII.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. augusztus 1-től.
3. Módosította a 19/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. október 1-től.
4. Módosította a 10/2016. (IX.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. október 1-től.
Hort, 2016. szeptember 21.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző
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1.sz. melléklet
BEADVÁNYI
ILLETÉK
3.000.-FT
KÉRELEM
A közterület igénybevételéhez
1. A kérelmező neve:…………………………………………………………………..
2. Állandó lakhely, székhely címe:…………………………………………………….
3. Közterület használat célja:
időtartama:
4. A közterület használat helye: Hort, …………………………………..út…….szám
5. Az engedélyben foglalt feltételek betartásáért felelős személy
Neve:……………………………………………………………….
Címe:………………………………………………………………..
6. Az elfoglalni kívánt közterület nagysága…………….. m²


Hosszúsága:…………………….m



Szélessége:……………………..m

7. Az engedélyhez használt berendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja,
forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Tudomásul veszem, hogy a helyi önkormányzat rendelete alapján az engedélyben rögzítettek
szerint az igénybe vett közterület után a rendelet 3.számú mellékletében rögzített mértékű
díjfizetési kötelezettség terhel.
Dátum:
kérelmező
aláírása
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2.sz. melléklet4
A közterületek használati díj mértéke:
1. Időszakos jellegű épület, építmény

550 Ft/m2/hó

2. Állandó jellegű épület, építmény

165 Ft/m2/hó

3. Közterületbe 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
kirakatszekrény, előtető

80 Ft/m2/hó

4. Önálló hirdető berendezések, táblák

600 Ft/m2/hó

5. Építési anyagok tárolása

110 Ft/m2/hó

6. Nagybani felvásárlás az önkormányzat által
kijelölt területen

Min. 275 Ft/m2/nap
vagy megegyezés, ill, licit alapján

7. Piaci, alkalmi és mozgó árusítás

220 Ft/m2/nap

8. Vendéglátó ipari előkert

220 Ft/m2/hó

9. Kiállítás, mutatványosi tevékenység

275 Ft/m2/nap

10. Mutatványosok gépjárműveinek ideiglenes tárolása 220 Ft/m2/nap
11. Gépjárműből történő árusítás

350 Ft/jármű/nap
3000 Ft/jármú/hó
27000 Ft/jármű/év

12. Filmforgatás
Forgatási terület
töredéknap

208 Ft/m2/nap
104 Ft/m2
156 Ft/m2/nap
78 Ft/m2

töredéknap

104 Ft/m2/nap
52 Ft/m2

töredéknap

104 Ft/m2/nap
52 Ft/m2

töredéknap

10 Ft/m2/nap
5 Ft/m2

töredéknap
Technikai terület
Stábparkolási terület
Kiürítési terület
Forgalomtechnikai, biztonsági terület
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3. számú melléklet2
Kérelem
filmforgatási célú önkormányzati közterület-használat engedélyezéséhez
Kérelmező neve:
Kérelmező székhelye:
Képviselő neve:
Képviselő lakcíme:
Telefonszám:
E-mail:
Telefax:
Kérelmező cégjegyzék-száma / nyilvántartási száma:
Kérelmező adószáma:
Kérelmező bankszámlaszáma:
Filmalkotás műfaja és munkacíme:
Közterület-használat ideje (év, hó, nap, -tól, -ig):
Közterület-használat pontos célja részletesen megjelölve:
Használni kívánt közterület nagysága:
Közterület, illetve ingatlan elhelyezkedése:
Cél:
Időtartam:
(F) forgatás
év, hó, nap (T) technikai kiszolgálás
Hely-, házszám-, egyéb meghatározás
(-tól, -ig)
(P) stáb parkolás
(E) egyéb

Igényelt terület:
m2

Egyéb:
Dátum:
Kérelmező aláírása
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