
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (PKÖKT)
12/2008 (IX. 26.) számú önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a 

közterület használati díj megállapításáról
 

Porva Községi Önkormányzat Képviselő – testülete ( a továbbiakban: Képviselő – testület) a helyi  
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  Törvény  16.  §.  (1)  bekezdése  alapján  a  közterület  –  
használatról és a közterület – használati díj megállapításáról a következő rendeletet alkotja:
 

Általános rendelkezések
1.§.

(1)   A rendelet hatály Porva közigazgatási területén a közterület használóira terjed ki.
(2)   Közterület:  a  közhasználatra  szolgáló  minden  olyan  állami  vagy  önkormányzati  

tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az  
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

2. §.

(1)     Közterületet  elfoglalni,  illetve  azt  rendeltetésétől  eltérő  módon  használni  –  a  (2)  
bekezdésben foglaltakat kivéve – csak engedély alapján lehet.

(2)     Nem kell az (1) bekezdés szerinti engedély a következő esetekben:
a)     szállított tüzelőanyag 5 napig történő tárolásához;
b)     magánszemélyek esetében építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 24 óránál  

rövidebb időtartamra történő elhelyezéséhez, lerakásához;
c)      közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállítás céljára üzemzavar esetén,  

ha az a 72 órát nem haladja meg;
d)     a VOLÁN által menetrend szerint közlekedett autóbuszok után.

(3)     A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos feladatot – átruházott hatáskörben – 
a Polgármester látja el, a döntés előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.

 

3. §.
 

(1)    Írásbeli  kérelmet  kell  benyújtania annak,  aki  a közterületet  huzamosabb ideig kívánja  
igénybe venni.

(2)    Az engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.
(3)    A kérelem elbírálási határideje a kézhezvételtől számított 15 nap.
(4)    A kérelmek benyújtása a közterület – használat megkezdésére nem jogosít.
(5)    A kérelem ezen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza
(6)    A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)     az engedélyt kérő nevét, lakcímét;



b)     a közterület – használat célját, időtartamát;
c)      a közterületen folytatni kívánt tevékenységet.

(7)    Az engedély megadásánál figyelemmel az ÁRT-ben szabályozottakra, ellenőrizni kell az  
egyéb feltételeket (pl.: vállalkozói igazolvány, működési engedély)

(8) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a)     az engedélyes nevét, lakcímét;
b)     a közterület – használat helyét, célját, időtartamát, feltételek meghatározását;
c)      az  engedély  nem  mentesít  a  tevékenység  folytatásához  szükséges  hatósági 

engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól;
d)     az  engedély  megszűntetése  vagy  visszavonása  esetére  az  eredeti  állapot  

helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását;
e)      a közterület – használat mértékét, fizetésének módját.

 

4. §.
 

(1)   A közterület – használati engedélyt meghatározott időtartamra:
f)       egész évre
g)     hónapra
h)     napra lehet kiadni.

(2)   A díjat a közterület lényeges használatától függetlenül a meghatározott időtartamra meg  
kell fizetni.

(3)   Az engedély kérése illetékköteles.
 

5. §.
 

(1)   A közterület használatáért díjat kell fizetni.
(2)   A közterület – használati díj mértékét a Képviselő – testület állapítja meg.
(3)   A díjat az elfoglalt terület négyzetmétere után kell megfizetni.
(4)   A közterület – használati díjakat ezen rendelet melléklete tartalmazza.

6. §.

 

(1)    A közterület – használati díjat az önkormányzat költségvetési számlájára közvetlenül a  
pénztárba  vagy  csekkbefizetési  lapon  a  közterület  használatának  megkezdésekor  kell  
befizetni.

(2)    Használati díjat magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt köteles fizetni.
 



Jogi következmények:
7. §. 

 

(1)   A közterület jogosulatlan vagy engedélytől eltérő használata szabálysértésnek minősül.
(2)   Aki  a  közterületet  jogosulatlanul  vagy  engedélytől  eltérő  módon  használ,  köteles  a 

Polgármester  felszólítására  a  használatot  megszüntetni  és  a  közterület  eredeti  állapotát  
saját költségén helyreállítani.

(3)   A  közterületet  jogosulatlanul  használó  kérelmező  a  közterület  használatára  engedélyt  
kérhet,  de  az  engedély  megadása  nem  mentesíti  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  
jogkövetkezmények alól.

(4)   Aki  a  közterület  –  használati  engedélyt  és  az  engedélyben  foglaltakat  megszegi,  tehát  
közterület – használati engedély nélkül, az abban foglalt feltételektől eltérő, illetve az abban  
meghatározott időtartamon túl használ, szabálysértést követ el és 30.000 Ft – ig terjedő  
szabálysértési pénzbírsággal sújtható.

(5)   A (4) bekezdésben meghatározott  szabálysértés elkövetőjét  a jegyző helyszíni  bírsággal  
sújthatja. 

Záró rendelkezések
8. §.

 

(1)   Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2)   Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Porva Községi Önkormányzat Képviselő –  

testületének 1/1999. (III.26.) Ör. számú rendelete a közterület – használatról és a közterület 
– használati díj megállapításáról, valamint az ezt a rendeletet módosító 13/2003. (VIII.8.)  
Ör. számú rendelet, és az 5/2008. (II.26.) Ör. számú rendelet.

(3)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a község hirdetőtábláján.
 

Porva, 2008. szeptember 25.
 

Veinperlné Kovács Andrea                                                            Somfai Rita
                        Polgármester                                                 a jegyző ügyrendi helyettese
 

 

Kihirdetve: 2008. szeptember 26-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
                                                            

 Somfai Rita
                                                                                    a jegyző ügyrendi helyettese           

 

 

 



1. számú melléklet
 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK
 

A közterület igénybevételének célja                                     Közterület-használati díj
 

1.      Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, üzlet védő  (elő) tető, ernyőszer-
kezet, hirdető-berendezés, reklám, cég és címtábla                  250 Ft/m2/hó

2.      Árusító és egyéb fülke (élelmiszer, cukorka, gyümölcs,
virág, könyv, hírlap, dohány stb .árusítást szolgáló
pavilon)                                                                                    150 Ft/m2/hó

3.    Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozó-
Hely gépkocsinként                                                               1.500 Ft/év/gk

4.   Teher és különleges gépjárművek, valamint ezek 
vontatmányának elhelyezése járművenként és 
vontatmányonként, kivéve tömegközlekedési 
eszközök                                                                             100 Ft/m2/hó

            5.  Önálló hirdető-berendezés                                                  100 Ft/m2/hó  
6. Építési munkával kapcsolatos állvány,

törmelék, föld, egyéb anyagok elhelyezése                        50 Ft/m2/hó
             7. Idényjellegű, alkalmi árusítás, vásár                                200 Ft/m2/nap
             8. Javító és szolgáltató tevékenység                                     100 Ft/m2/hó
            9. Vendéglátóipari előkert                                                    100 Ft/m2/hó
           10. Üzleti szállítás vagy rakodás, láda, göngyöleg

elhelyezése, áru kiadása                                                   50 Ft/m2/nap
           11. Mutatványos tevékenység                                                 100 Ft/m2/nap
           12. Sport és kulturális tevékenység                               Megállapodás kötési kötelezettség mellett térítésmentes

           13. 5 napon túli tüzelőanyag tárolás                                       100 Ft/m2/nap



2. számú melléklet

 KÉRELEM
Közterület rendeltetésétől eltérő használatához szükséges hozzájárulás iránt

 

1. A közterület igénybevételének                    

a)      helye: …………………………………………………………………………………….

b)      célja: ……………………………………………………………………………………...

                ……………………………………………………………………………………...

2. Annak a személynek  (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel történik 

(a hozzájárulás jogosultja):

…………………………………………………………………………………………………

3. Az elfoglalni kívánt közterület nagysága: ……………….. m2

4. Az igénybevétel kezdete: ………… év …………………… hó ………….. nap

    Az igénybevétel vége:      ………… év …………………… hó ………….. nap

5. A Képviselő-testülettel kötendő megállapodásban foglalat feltételek betartásáért felelős személy 
neve, címe, telefonszáma:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Dátum: ………………………………………

 

                                                                        ………………………………….

                                                                                             Aláírás
 

Mellékletek felsorolása (pl. mutatványos tevékenység esetében a jogszabályban előírt tanúsítvány 
másolata, stb.):

 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....................................................................................


	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (PKÖKT)

