EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
32/2002. (XII. 17.) számú
RENDELETE
A közterület rendjéről és használatáról
/Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1)
bekezdésében foglaltak alapján a közterület rendjéről és használatáról az alábbi rendeletet
alkotja.
I.
FEJEZET
ÁLTALNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
A rendelet célja
E rendelet célja, hogy a központi jogszabályok előírásainak megtartásával szabályozza a
közterületek használatának szabályait, költségeit, tekintettel a helyi sajátosságok figyelembe
vételével.
2.§.
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed:
(1)

Az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi szám mutatójában közterületként (pl. közút, járda,
tér, közpark, stb.) nyilvántartott belterületi földrészletre, továbbá

(2)

A belterületi földrészletek, illetőleg építmények (pl.: épületárkádok alatti járda,
aluljáró, felüljáró) közhasználatra átadott részére,

(3)

Nem önkormányzati tulajdonban lévő, de közhasználatra átadott területekre,

(4)

Közterületen lévő, de nem önkormányzati tulajdonban álló tárgyakon elhelyezett
hirdetésekre,

(5)

Közterületen lévő önkormányzati tulajdonban álló épületeken elhelyezett hirdetésekre.
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(6)

E rendelet hatálya nem terjed ki Edelény városban a „Kastélykerti napok”
rendezvényre, valamint a rendszeresen (legalább három egymást követő évben)
megtartásra kerülő kulturális, sport rendezvényekre, amely Edelény város kulturális
életét a város jó hírét növelik.

1

Módosította a 28/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelet 1.§, hatályos 2011. szeptember 17. napjától.
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3.§.
A közterület használati engedély
(1)

A közterület rendeltetésétől eltérő használatához /a továbbiakban: közterület használat/
engedély szükséges.

(2)

Rendeltetéstől eltérő közterület használatnak minősül a 4. és az 5.§-ban meghatározott
esetek.

(3)

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges a rendelet 4.§űában meghatározott esetekben.
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A közterület használatáért a rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni
kivéve, ha a rendeletmérséklésre, vagy mentességre ad lehetőséget. A rendelet
mellékletében feltüntetett díj ÁFA-t nem tartalmaz.

(4)

(5)

A közterület használati engedélyt akkor is kérni kell, ha a tevékenység egyébként
díjfizetési mentességet élvez. (6.§).

(6)

Amennyiben egy adott közterület használatára vonatkozóan egyidejűleg több kérelem
is érkezik, az engedélyes kiválasztása licit útján történik. Ez esetben a használati díj
mértéke ennek eredménye szerint kerül megállapításra.

(7)

A közterület használatával összefüggésben a keletkező hulladékot, az alkalmazott
utcabútort, a tevékenység befejezésével a közterületről naponta el kell szállítani.

(8)

A közterület használat megszűnése, vagy az engedély visszavonása esetén az
engedélyes köteles az eredeti állapotot – saját költségén – helyreállítani, ennek
megtörténtét az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális
Osztályán 3 haladéktalanul – írásban – bejelenteni.

(9)

Az anyagok és szerkezetek tárolása csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi
óvórendszabályokban előírt módon történhet.

(10)

Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület használat esetén:

(11)

2
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a./

szükség szerint a közterült felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés
létesítése előírható,

b./

ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogos közlekedés a mások
oldalon lévő járdára nem terelhető át, az engedélyes köteles a gyalogosok
számára védő tetővel ellátott átjárót létesíteni, és azt szükség szerint nappalis
megvilágítani.

Ha a közterület állandó jellegű használata építési, létesítési engedélyhez kötött, építési
munkával kapcsolatban szükséges, annak engedélyezése felől az építési, létesítési
engedélyezési eljárás lefolytatásával egyidejűleg szükséges intézkedni.

36/2005. (IX.19.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2005. szeptember 19. napjától.
Módosított szövegrész a 8/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 4.§-a alapján, hatályos 2013. március 21.
napjától.
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4.§.
Közterület használatba vételi engedélyt kell beszerezni:
(1)

A közterületre nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető
(előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, fényreklám, továbbá cég és címtábla
elhelyezésére.

(2)

Árusító és egyéb fülke (pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, zöldség, könyv,
hírlap, dohány árusításra szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére.

(3)

Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke,
pénztárfülke, fedett várakozó helyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány
elhelyezésére.

(4)

Egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozó helyek
céljára.

(5)

Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére.
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Alakzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köztárgyak /pl.: pad, figyelmeztető
és tájékoztató táblák, tiltó táblák, útbaigazító táblák, tartóoszlopok, stb./ elhelyezésére.

(6)

(7)

Távbeszélő fülke,
elhelyezésére.

5

Építési munkálatokkal kapcsolatos állvány, konténer, építőanyag, törmelék, hulladék
és föld elhelyezésére, ha a 48 órás időtartamot meghaladja, az 5. § (10) bekezdésben
meghatározottak kivételével.

(8)

fülkenélküli

távbeszélő

készülék,

postai

levélszekrény

(9)

Alkalmi és mozgó árusításra, javító, szolgáltató tevékenységre.

(10)

Film forgatására.

(11)

Vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával, göngyöleg
elhelyezésre, áru kirakodására.

(12)

Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, bemutató, sport és kulturális rendezvények, valamint
mutatványos tevékenység céljára.
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(13) Jármű-személykocsi kivételével- valamint lakókocsi, utánfutó, pótkocsi közterületen
történő 1 órát meghaladó elhelyezésére, valamint személykocsi 24 órát meghaladó
tárolására.

(14)

Rikkancs típusú árusításra.

(15)

Közműépítéssel és hibaelhárítással összefüggő közterület felbontására.
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36/2005. (IX.19.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2005. szeptember 19. napjától.
12/2010. (VIII.23.) Ök. számú rendelet 1.§-ával módosított szöveg hatályos 2010. augusztus 23. napjától.
6
40/2004. (VIII.02.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2004. augusztus 02. napjától.
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(16)

Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes hasznosítására.

(17)

Cirkusz rendezésére.

(18)

Kereskedelmi tevékenységet reklámozó tábla, önálló hirdető-berendezés, vagy ilyen
tábla közcélú épületen történő elhelyezésére.

(19)

Árubemutató tárgy, gépkocsi reklám célú bemutatására.

(20)

Az (1)-(19) bekezdésben nem említett közterület olyan igénybevételére, melyre e
rendelet hatálya kiterjed.
5.§.
Nem kell közterület használatba vételi engedély

(1)

Közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda)
területének elfoglalásához.

(2)

Az út tartozékok és a közúti közlekedés irányítását célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez.

(3)

A közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett vonalas létesítmények
kivitelezése érdekében végzett munkálataihoz.

(4)

Tüzelőanyag (szén, fa) közterületen történő tárolásához, ha az a 48 órás időtartamot
nem haladja meg.

(5)

Közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállításához.

(6)

Közterületen végzett társadalmi munkához.

(7)

Nemzeti és társadalmi rendezvények esetén.

(8)

Az önkormányzati és az országgyűlési képviselői választások jelöltjeinek a kampány
időszak alatti hirdetéseire.

(9)

A közterület kezelője által közterületen végzett munkálatokra.
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(10)
6.§.
Nem kell közterület használati díjat fizetni

(1)

7

Fegyveres erők és rendészeti szervek, mentők, továbbá vízügyi szolgálat
létesítményei,

Hatályon kívül helyezte a 2/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2012. március 1.
napjától.
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(2)

Közművek, valamint köztisztasági szerveknek a feladat ellátáshoz szolgáló közérdekű
létesítményei,

(3)

Országos és helyi tömegközlekedési feladatot ellátó gazdasági társaságok e
tevékenységhez szükséges létesítményei, valamint,
Közvetlen életveszély elhárításának kifejezetten jótékony célú rendezvény céljára
igénybe vett területek után, illetve

(4)

(5)

Az önkormányzat és intézményei által elhelyezett tájékoztató, útbaigazító táblák
elhelyezése esetén.

(6)

Közterületre nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, fényreklám, továbbá cég- és címtábla
elhelyezésére.
7.§.
Nem adható közterület használati engedély

(1)

A közterület ártalmakkal járó tevékenység gyakorlására.

(2)

Szeszesital, kávé és dohány árusítására, továbbá erotikus és szexuális áruk
bemutatására és értékesítésére.

(3)

Büfé kocsiból, lakókocsiból történő árusításra, az ünnepi és alkalmi rendezvények
kivételével.
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7/A. §

(1)

A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti
filmalkotás forgatása céljából történő közterület használat (a továbbiakban:
filmforgatás célú közterület használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e
szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)

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.

(3)

A közterület használat díjaként az Mgtv. - ben meghatározott díjtételt kell alkalmazni.

(4)

Mentes a közterület használati díj alól
a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,
b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,
c) a városi ünnepségeken, rendezvényeken készített film forgatása.

(5) 9

Idegenforgalom fellendítését célzó, a település turisztikai vonzerejét bemutató, illetve
oktatási, tudományos és ismeretterjesztő témájú vagy filmművészeti, állami

8

Kiegészített paragrafus a 18/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján, hatályos 2013. szeptember 16.
napjától.

6
felsőoktatási képzés keretében készülő filmforgatás esetén 50 % díjkedvezményt kell
biztosítani.
(6)
(7)

10
11

(8)

12

(9)

13

(10)
(11)

14
15

16

7/B. §

(1)

Vendéglátó-ipari előkert céljára nem adható közterület használati engedély, ha a
tervezett igénybevétel a városképet, a közterület állagát jelentősen rontaná,
környezetszennyezéssel, a közegészség érdek sérelmével, a közúti forgalom
zavarásával, veszélyeztetésével járna, illetve nem felel meg a (2)-(6) bekezdésben
foglaltaknak.

(2)

Az engedély iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az építésügyi
szabályokat, és szabályzatokat, a városrendezési tervet, a városképi, műemlékvédelmi,
esztétikai, kegyeleti, környezetvédelmi, köztisztasági, idegenforgalmi, kulturális
szempontokat, előírásokat, szakmai állásfoglalásokat, illetve a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság 17 javaslatát. A Bizottság a javaslatát megelőzően - amennyiben
szükségesnek látja - kikérheti a városi főépítész véleményét.

(3)

Vendéglátó-ipari előkertben - a közterületen az üzlet üzletkörébe tartozó termékek
eladására, vendéglátásra kialakított területen – kizárólag környezetbe illeszkedő
asztalok, székek, napernyők, árnyékolók, és egyéb tárgyak, valamint bútorok
helyezhetők el. A kihelyezés során az asztalok, székek és egyéb bútorzat nem
rögzíthető, a bútorzatot nyitvatartási időn kívül közterületen hagyni tilos, nyitvatartási
időn túli tárolásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
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Módosított szövegrész 25/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján, hatályos 2016. november 29.
napjától.
10
Módosított szövegrész 25/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján, hatályos 2016. november 29.
napjától.
11
Módosított szövegrész 25/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján, hatályos 2016. november 29.
napjától.
12
Módosított szövegrész 25/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján, hatályos 2016. november 29.
napjától.
13
Módosított szövegrész 25/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján, hatályos 2016. november 29.
napjától.
14
Módosított szövegrész 25/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján, hatályos 2016. november 29.
napjától.
15
Módosított szövegrész 25/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján, hatályos 2016. november 29.
napjától.
16
Kiegészített paragrafus a 8/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján, hatályos 2014 április 28.
napjától.
17
Módosított szövegrész a 19/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján, hatályos 2014. december 18.
napjától.
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(4)

Vendéglátó-ipari előkert engedélyezése esetén egy darab az egyéb bútorzattal
harmonizáló szemetes edény kihelyezése kötelező, melynek rendszeres ürítéséről a
vendéglátó-ipari egység üzemeltetője köteles gondoskodni.

(5)

Vendéglátó-ipari előkert az ingatlan előtt elsősorban a rendeltetési egység
szélességével megegyező sávban, az üzlet portáljához kapcsolódóan helyezhető el, oly
módon, hogy a gyalogos forgalom akadálymentesen biztosítható legyen, a közút
forgalmát az üzlet megközelíthetőségét ne veszélyeztesse és megjelenítése esztétikus,
a terület városképi jellegének megfelelő legyen.

(6)

A vendéglátó-ipari előkert engedélyezését megelőzően a kérelmezőnek csatolnia kell a
megvalósítandó előkertről készített helyszínrajzot, annak műszaki leírását, a
bútorokról és szerkezetekről készített fényképet.

(7)

Minden olyan használat esetén, amikor olaj, zsír, vagy más szennyező anyag jut a
használt területre, a közterület használója az olajat, zsírt és egyéb anyagot köteles
eltávolítani és amennyiben a közterület használat befejezését követő egy munkanapon
belül ez nem valósul meg, a tisztítás költségét az önkormányzatnak köteles
megtéríteni.

(8)

A vendéglátó-ipari előkertre kiadott közterület foglalási engedélyt vissza kell vonni,
ha annak működtetése során az tapasztalható, hogy az nem felel meg az engedélyezést
megelőző eljárás során előírt feltételeknek, vagy az engedély visszavonására a város
főépítésze vagy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 18 javaslatot tesz.
II.

FEJEZET

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
8.§.
Az engedély iránti kérelem, szakhatóságok közreműködése,
engedély kiadása.
(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 elhelyezés céljából szükséges az engedélyt az építési engedély
iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az építtetőnek kell kérnie.

(3)

Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék, föld, stb. elhelyezése céljából szükséges az engedélyt a
kivitelezőnek kell kérni.

(4)

A közterület használatának engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok:
19

18

a./

közút és járda területét érintő közterület használata esetén az I. fokú útügyi
hatóság,

Módosított szövegrész a 19/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján, hatályos 2014. december 18.
napjától.
19
15/2005. (IV.04.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2005. április 04-től.
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(5)

b./

Az engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell:
a./
b./
c./
d./
e./
f./

g./
21
22

23

(6)

élelmiszer árusítására vonatkozó közterület használatba vétel esetén az ÁNTSZ
Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Intézete, valamint a B-A-Z. Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság.”

h./
i.)

a kérelmező névét és állandó lakó /telephelyének/ címét, személyi adatait,
a közterület használat célját és időtartamát,
a közterület használatának helyét, módjának és területének nagyságát, pontos
meghatározását, helyszínrajzát, vagy fényképét és paramétereit,
a keletkezett hulladék gyűjtésének és elhelyezésének,
a
terület
tisztántartásának módját,
a használni kívánt utcabútor tervrajzát, vagy fényképét és paramétereit,
a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.:
működési engedély, cégbírósági bejegyzés) másolatát, vállalkozó esetén a
vállalkozás meglétét igazoló hatósági bizonyítványt,
mutatványos tevékenységnél a berendezésre vonatkozó érvényes biztonság
technikai jegyzőkönyvet és tanúsítványt,
amennyiben a közterült igénybevétele hangosító berendezés működésével függ
össze az igénybevevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a zaj és
rezgéshatárokat betartja, valamint meg kell jelölni a zajos tevékenység napi
kezdésének és befejezésének időpontját, a zajkeltés, illetőleg a hangosítás
módját, eszközeit, valamint azt a személyt, aki a zajértékek betartásáért vállalja
a felelősséget és csatolni kell a szakvéleményt az előírt határértékek
betarthatóságának igazolására az ezt biztosító eszközök és berendezések
felsorolásával.

A Képviselő-testület a közterület igénybevételének engedélyezésével
megtagadásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.

vagy

(7)

Az engedély iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni, a városrendezési
tervet, a városképi és munkavédelmi, a környezetvédelmi előírásokat, továbbá a
közreműködő hatóságok állásfoglalásában előírt követelményeket.

(8)

Az engedélynek tartalmaznia kell:
a./
b./
c./
d./
e./
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az engedélyes nevét és állandó lakcímének, telephelyének megnevezését,
a közterület használat célját és időtartamát,
a közterület használat célját és időtartamát,
az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában
foglalt előírásokat,
a használat megszűnésének, vagy az engedély visszavonása esetére
vonatkozó előírásokat,

16/2008.(V.28.) Ök. számú rendelettel módosított b.) pont hatályos 2008. június 1-től.
16/2008.(V.28.) Ök. számú rendelettel hatályon kívül helyezve 2008. június 1-től.
22
40/2004. (VIII.02.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2004. augusztus 02-től.
23
15/2005. (IV.04.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2005. április 04-től.
21

9
f./
g./
24

h./

i./

j./

25

(9)

a közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és
fizetésének módját,
az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell
kötni, hogy a tárolás csak a munka, baleset, egészségvédelmi és
óvórendszabályok szerint történhet,
építési munka végzésének tartamára szóló közterület használati engedélyben
szükség szerint a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés
létesítése előírható,
szükség esetén ki kell kötni, hogy ha a járdát teljes szélességében el kell
foglalni és a gyalogos közlekedés a mások oldalon lévő járdára nem terelhető
át, az engedélyes köteles a gyalogosok számára előtetővel ellátott átjárót
létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani,
utcai árusítás céljára szolgáló engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az
árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen, vagy körzetben kézből,
vagy járműből történhet-e.

Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:
-

kérelmezővel,
az engedélyezési eljárásban közreműködő hatóságokkal,
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályával 26,
Közterület felügyelővel,
27
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel.
III.

FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.§.
(1)

Az engedély:
a./
b./
c./

meghatározott idő elteltéig,
megállapított feltétel bekövetkezéséig,
visszavonásig

adható.
(2)

A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető.

(3)

Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni köteles ezt a
szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnál
bejelenteni.

(4)

A közterület használati engedélyt, valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését
igazoló okiratot az engedélyes a közterület használatakor köteles magánál tartani.

(5)

A közterületi engedély másra nem ruházható át.

24

16/2008. (V.29.) Ök. számú rendelettel módosított h.) pont hatályos 2008. június 01-től.
26/2004. (IV.26.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2004. július 01-től.
26
Módosított szövegrész a 8/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 4.§-a alapján, hatályos 2013. március 21.
napjától.
27
14/2009.(X.30.) Ök. számú rendelet 2.§ (1) bekezdésével módosított szöveg, hatályos 2009. november 1.
napjától.
25

10
10.§.
Engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli használat
(1)

Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterület nem az engedélyezett célra
és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig
nem tesz eleget.

(2)

A közterületi engedélyhez kötött, de engedély nélküli használat esetén a használó az
engedélyező hatóság, vagy az ellenőrzésre jogosult felhívására köteles a használatot
megszüntetni, és a közterületet eredeti állapotára saját költségén, minden kártalanítás
nélkül helyreállítani.
Amennyiben ezen kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz eleget, az
ellenőrzésre jogosult szerv azt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti.

(3)

Azt aki a közterület engedélyhez kötött esetében engedély nélkül, vagy az
engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja, 28 az engedély nélküli, vagy
eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj
megfizetésére kell kötelezni.

(4)

Amennyiben az előírások be nem tartása miatt a közterület használati engedély
visszavonásra kerül, úgy a korábbi használó a város közigazgatási területén belül a
határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem kaphat közterület használati
engedélyt.

IV.

FEJEZET

KÖZTERÜLET HASZNÁÁLATI DÍJ
11.§.
(1)

A közterület használati díj kezelése, ellenőrzése és behajtása tekintetében az
önkormányzatok pénzügyi szabályozásáról szóló jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

29

(2)

A közterület használati díjszabást a rendelet 1. számú mellékletét képező díjszabás
alapul vételével kell megállapítani, de legalább 1.000,-Ft–os összegben.

30

(3)

A létesítménnyel elfoglalt közterület meghatározásánál a létesítmény vízszintes
felületét kell számításba venni, ha ez nem állapítható meg /pl.: hirdetőtáblánál/ a
hirdetési felület alkalmazandó.

(4)

28

Az engedélyes a közterületi használati díjat a közterület tényeleges használatára,
illetőleg a közterületben lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles
megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni.

Hatályon kívül helyezett szövegrész a 15/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7.§. 16. pontja alapján,
hatályos 2012. május 1. napjától.
29
36/2005. (IX.19.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2005. szeptember 19. napjától.
30
36/2005. (IX.19.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2005. szeptember 19. napjától.

11
(5)

A közterület használati díjat az engedélyes éves folyamatos használat esetén
negyedévenként előre, havi és napi használat esetén a közterület használat
igénybevételének kezdő napját megelőző 12 órájáig kell megfizetni.

(6)

A már megfizetett és esedékessé nem vált közterület használat díj, csak előzetes
kérelem alapján téríthető vissza, amennyiben a közterület használat megszüntetése
indokolt.

(7)

A közterület használati díj fizetése történhet:
a./
b./
c./

(8)

35

(9)

36

(10)

készpénzben Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 31 házi pénztárában,
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 32 által kiadott átutalási
postautalványon,
átutalással Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 33 számlájára.

A közterület használati díj befizetésének ellenőrzéséről és behajtásáról a Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztálya 34 a Pénzügyi Osztály
közreműködésével gondoskodik.

V.

FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.§. 37
VI.

FEJEZET

A RENDELET HATÁLYBA LÉPÉSE
13.§.
(1)

31

E Rendelet 2003. január hó 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a
hatályba lépéskor még el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Módosított szövegrész a 8/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 4.§-a alapján, hatályos 2013. március 21.
napjától.
32
Módosított szövegrész a 8/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján, hatályos 2013. március 21.
napjától.
33
Módosított szövegrész a 8/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 4.§-a alapján, hatályos 2013. március 21.
napjától.
34
Módosított szövegrész a 8/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 4.§-a alapján, hatályos 2013. március 21.
napjától.
35
Hatályon kívül helyezte a 2/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2012. március 1.
napjától.
36
Hatályon kívül helyezte a 2/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2012. március 1.
napjától.
37
Hatályon kívül helyezte a 15/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7.§. 16. pontja, hatályos 2012. május 1.
napjától.

12

(2)

A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Edelény Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2001. (IV.23.), 28/2001. (VIII.27.) és a
36/2001. (XI.26.) számú rendeletével módosított 47/2000. (XII.28.) számú rendelete.
38

14.§

Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Jegyző távollétében:
Molnár Oszkár sk.
polgármester

Méhész Katalin sk.
aljegyző

Záradék:
A 14/2009.(X.30.) sz. módosító rendelet 2009. október 30.-án kihirdetésre került. A rendelet
hatályba lépésének napja: 2009. november 1.
A 12/2010.(VIII.23.) sz. módosító rendelet 2010. augusztus 23.-án kihirdetésre került. A
rendelet hatályba lépésének napja: 2010. augusztus 23.
A 28/2011.(IX.16.) módosító önkormányzati rendelet 2011. szeptember 16.-án kihirdetésre
került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. szeptember 17.
A 2/2012.(II.16.) módosító önkormányzati rendelet 2012. február 16.-án kihirdetésre került. A
rendelet hatályba lépésének napja: 2012. március 1.
A 15/2012.(IV.26.) módosító önkormányzati rendelet 2012. április 26.-án kihirdetésre került.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. május 1.
A 5/2013.(II.13.) módosító önkormányzati rendelet 2013. február 13.-án kihirdetésre került. A
rendelet hatályba lépésének napja: 2013. február 15.
A 8/2013.(III.20.) módosító önkormányzati rendelet 2013. március 20.-án kihirdetésre került.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. március 21.
A 18/2013.(IX.11.) módosító önkormányzati rendelet 2013. szeptember 11.-én kihirdetésre
került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. szeptember 16.
A 8/2014.(IV.23.) módosító önkormányzati rendelet 2014. április 23.-án kihirdetésre került. A
rendelet hatályba lépésének napja: 2014. április 28.

38

14/2009.(X.30.) Ök. számú rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2009. november 1.
napjától.

13
A 19/2014.(XII.17.) módosító önkormányzati rendelet 2014. december 17.-én kihirdetésre
került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2014. december 18.
A 25/2016.(XI.24.) módosító önkormányzati rendelet 2016. november 24.-én kihirdetésre
került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. november 29.
Edelény, 2016. november 24.
Dr. Vártás József
jegyző
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1. számú melléklet

A
1.
2.

3.
4.
5.
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7.
8.
40
9.
10.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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HASZNÁLAT JOGCÍME
Árusító és egyéb fülke (pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág,
zöldség, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon)
elhelyezése
Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely,
indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozó helyiség, üzemanyagtöltő
állomás, iparvágány elhelyezése
Egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű
várakozóhelyek céljára.
Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére.
Alakzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köztárgyak (pl.:
pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, tiltó táblák, útbaigazító
táblák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére.
Építési munkálatokkal kapcsolatos állvány, konténer, építőanyag,
törmelék, hulladék és föld elhelyezéséhez, ha a 48 órás időtartamot
meghaladja.
Alkalmi és mozgó árusításra, javító szolgáltató tevékenységre.
Vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás, vagy rakodás
alkalmával, göngyöleg elhelyezésére, áru kirakodásra.
Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, bemutató, sport és kulturális
tevékenységek, továbbá mutatványos tevékenység céljára.
Jármű – személygépkocsi kivételével – valamint lakókocsi, utánfutó,
pótkocsi közterületen történő 1 órát meghaladó elhelyezésére,
valamint személykocsi 24 órát meghaladó tárolásra.
Rikkancs típusú árusításra.
Közműépítéssel és hibaelhárítással összefüggő közterület
felbontására.
Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes
hasznosítására.
Cirkusz létesítésére.
Kereskedelmi tevékenységet reklámozó tábla, önálló hirdetőberendezés, vagy ilyen tábla közcélú épületen történő elhelyezése.
Árubemutató tárgy, gépkocsi reklám célú bemutatására.
1-18. pontban nem említett közterület olyan igénybevételére, melyre
e rendelet hatálya kiterjed

B
BÉRLETI DÍJ
MÉRTÉKE

263,-Ft/m2/hó

263,-Ft/m2/hó
756,-Ft/m2/hó
525,-Ft/m2/hó
210,-Ft/m2/hó
420,-Ft/m2/hó
315-Ft/m2/nap

315,-Ft/m2/hó
1.200,-Ft/m2/hó
525,- Ft/m2/hó
1.000,-Ft/m2/hó
420,-Ft/m2/hó
525,-Ft/m2/hó
80,-Ft/m2/nap
1.700,-Ft/m2/hó
3.000,-Ft/m2/nap
600,-Ft/m2/hó

2/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelettel módosított 1. számú melléklet, hatályos 2012. március 1.
napjától.
Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2013. szeptember 16.
napjától.

