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Nógrád Község Önkormányzata képvisel –testületének
7/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról
Nógrád Község Önkormányzatának Képvisel -testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkelye (2) bekezdésében és a mozgóképr l szóló 2004. évi II. törvény 37.§. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen jogszabály 34.§. (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következ rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nógrád község közigazgatási területén lév közterületekre, és
mindazon természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre, akik a közterületet jelen
rendelkezések szerint használják.
(2) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelel en – állaguk sérelme nélkül, és az általános magatartási szabályok betartásával –
mindenki ingyenesen használhatja.
Értelmez rendelkezések
2. §
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület: az épített környezet alakításáról és
védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 2.§. 13. pontja szerinti
közterület, továbbá
a., az ingatlan nyilvántartásban közterületként (közút, járda, tér, park, stb.) nyilvántartott az
önkormányzat tulajdonában lév belterületi földrészlet
b., az önkormányzat tulajdonában lév földrészletek, illetve építmények közhasználatra
átadott része.
(2) Közterület rendeltetése: az Étv. 54.§. (4) bekezdése szerint.
(3) Reklámcélú berendezés: a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú
berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.)
Korm. rendelet 1.§-ában foglaltak szerint.

Közterület használata
3. §
(1) A közterület rendeltetést l eltér használatához közterület-használati engedély szükséges.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a., kitelepüléshez szükséges közterület használatához, kereskedelmi üzlet el tti
árukirakodáshoz, árusításhoz
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b., mozgóárusításhoz, mozgó-javító-szolgáltató tevékenység végzéséhez,
c., kiállításhoz, cirkuszi rendezvény tartásához, mutatványos tevékenységhez, körhinta, stb.
elhelyezéséhez, sport, kulturális és egyéb rendezvények közterületi használatához,
d., vendéglátó ipari el kert használatához,
e., épít anyag, építési felszerelés (pl. állvány stb.), építési törmelék elhelyezéséhez, építési
tevékenység végzése esetén,
f., tüzifa és egyéb anyagok elhelyezéséhez, tárolásához,
g., hirdet berendezés, reklámtábla, vagy egyéb reklámhordozó elhelyezéséhez,
h., üzemképtelen járm ideiglenes tárolásához,
i., szobor, emlékm , tábla, díszkút, pad, oszlop, lámpa stb. elhelyezéséhez,
j., köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezéséhez.
(3) Nem kell közterület-használati engedély nemzeti, önkormányzati és egyházi hivatalos
ünnepek alkalmával a hivatalos szervek által szervezett ünnepségekre, rendezvényekre.
(4) A közterület-használat
a., a 3.§. (2) bekezdés b, d, g, i, j. pontja esetében határozatlan id re szólhat.
b., a 3.§. (2) bekezdés e., pontja esetében – az építési törmelék kivételével – az építkezés
megkezdését l számított 2 hónapig ingyenes, ezt követ en a rendelet mellékletében szerepl
díjat kell megfizetni. A fentiek szerinti közterület-használat max. 1 évig engedélyezhet .
Építési törmelék közterületen max. 30 napig tárolható.
c., a 3.§. (2) f., pontjában szerepl tárolás az els 30 napban ingyenes, ezt követ en max. 2
hónap id tartamra engedélyezhet .
4.§
Nem adható engedély:
a., közterületen zajos, t z- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, kivéve a
jogszabályoknak megfelel en rendezett t zijáték.
b., erotikus termékek bemutatására, szexuális áruk forgalmazására.
c., lakosság nyugalmát er sen zavaró, közerkölcsöt, közízlést sért tevékenységre.
d., olyan járdaszakaszra, ahol a használat a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lép
gyalogos észlelését akadályozná.
e., közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához.
f., kitelepülés kivételével szeszes ital árusításához.
g., annak a kérelmez nek, akinek a kérelem benyújtásakor közterület-használati díj tartozása
vagy az önkormányzat felé bármilyen köztartozása áll fenn.
h., annak a kérelmez nek, aki korábban a közterület-használattal kapcsolatos
kötelezettségének nem tett eleget.
i., olyan területre, ahol az áru elhelyezése a közlekedést zavarja.
5.§
Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ideértve az önálló hirdet
berendezések, figyelmeztet és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály, valamely más
hatóság, vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használat csak
ezen engedély megléte esetén kezdhet meg.
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6.§
(1) Az engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán és rendben tartani,
gondozni, a használatot követ en az eredeti állapotot visszaállítani.
(2) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyr l szóló határozatot és a
tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket a helyszínen tartani, és azokat ellen rzés
céljából felmutatni.
(3) A közterületet engedély nélküli használót vagy engedélyt l eltér használót a
polgármester kötelezi a közterület használatának megszüntetésére és megadott határid n belül
az eredeti állapot helyreállítására.
Közterület filmforgatás célú használata
7.§
(1) A mozgóképr l szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történ közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterülethasználat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefügg
képvisel -testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

Mktv-ben meghatározott

(3) A közterület használati díj alóli mentesség kizárólag közérdek célokat szolgáló
filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdek célokat szolgálnak különösen az oktatási, a
tudományos és az ismeretterjeszt témájú, turisztikai és hagyomány rzést szolgáló
filmalkotások.
8.§
(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az 1 hét id tartamot, mely
indokolt esetben meghosszabbítható.
(2) A közterület-használat naponta 6 és 22 óra közötti id tartamra vonatkozhat. Indokolt
esetben kivételesen, a minimálisan szükségszer id tartamra vonatkozóan engedélyezhet az
éjszakai forgatás.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmez nek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan id tartamban 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 követ en
legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.
(4) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történ
használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati engedély szükséges.

közterület

4
(5) A kérelmez a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más
használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok
gyalogos vagy gépkocsival történ megközelítését a közterületet használó köteles
folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerz dés nem hagyható
jóvá.
(6) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerz dés megküldésének id pontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat jóváhagyását
meg kell tagadni.
Közterület használat engedélyezése
9.§
(1) A közterület használatra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell
a., a kérelmez nevét, lakóhelyét, tényleges tartózkodási helyét, illetve székhelyének,
telephelyének címét.
b., közterület-használat célját és id tartamát.
c., közterület-használat helyének pontos megnevezését, pontos terület nagyságát.
d., közterületen folytatni kívánt tevékenység megnevezését.
(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet a kérelmez
Önkormányzati Hivatal Nógrádi Kirendeltségén nyújthatja be.

a Berkenyei Közös

(3) Amennyiben a közterületen folytatott tevékenységhez más hatóság engedélye is
szükséges, azt másolatban a kérelemhez csatolni kell, amennyiben a hivatalban nem áll
rendelkezésre.
(4) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyek elbírálása a polgármester
hatáskörébe tartozik.
10.§
(1) A közterület használatra a helyi szabályok és sajátosságok, valamint a 3.§. (4)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell az engedélyt megadni.
(2) A közterület használatra szóló engedély id tartama minimum 1 nap, maximum 1 év lehet,
amely a feltételek megléte esetén meghosszabbítható.
(3) A közterület használatra vonatkozó kérelmet a használat megkezdése el tt legalább 15
nappal be kell nyújtani.
11.§
A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen:
a,. az engedélyes nevét, lakóhelyét (tartózkodási helyét), székhelyének, telephelyének címét.
b., a közterület-használat célját és id tartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig
az engedély érvényes.
c., a közterület-használat helyét, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos
meghatározását.
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d., utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közrem köd szakhatóságok hozzájárulásában
foglalt el írások megvalósítása esetén érvényes, rendelkezésre állás esetén a szakhatóságok
el írásait.
e., tájékoztatást arról, hogy az engedély megsz nése vagy visszavonása esetén a jogosult az
eredeti állapotot – kártalanítási igény nélkül – helyreállítani köteles.
f., közterület-használati díj mértékét, megfizetésének módját (fizetési kötelezettség esetén).
g., közterület-használattal járó járulékos költségek (energia, vízdíj stb.) viselésének és
megfizetésének módját.
h., közterület-használat id tartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztán
tartási kötelezettség el írását.
i., környezetvédelmi, valamint munka- és balesetvédelmi el írásokra való utalást.
A közterület-használati engedély érvényének megsz nése, megszüntetése, engedély
megvonása
12.§
(1) A közterület-használati engedély érvénye megsz nik
a., engedélyben meghatározott id elteltével,
b., közterület-használatát és rendjét érint jogszabályok változása miatti visszavonással,
c., közterületen folytatott tevékenységhez szükséges egyéb engedély megsz nése esetén,
d., jogosult halálával, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet
esetén jogutód nélküli megsz néssel.
e., ha a jogosult bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy.
f., amennyiben a jogosult közterület-használati tevékenységével a jogszabályban foglaltakat
megsérti ,rendkívüli visszavonásnak van helye.
(2) Közterület-használat közérdekb l, kártalanítás nélkül bármikor megszüntethet . Ebben az
esetben a már el re megfizetett közterület-használati díjat id arányosan vissza kell téríteni.
Fenti esetben az engedélyes kérelme esetén más helyen lehet a közterület-használatot
biztosítani közterület-használati díj beszámításának lehet ségével.
(3) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett
módon használta, vagy díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget.
(4) Amennyiben az engedély azért került megsz ntetésre, mert az engedélyes a közterületet
nem az engedélyben meghatározott célra és módon használta a már megfizetett közterülethasználati díj nem követelhet vissza.
(5) Ha az engedélyes a közterület-használatával felhagy, köteles ezt a szándékát az
engedélyez hatóságnál írásban bejelenteni.
(6) Amennyiben az engedélyes az eredeti állapotot nem állította vissza, vagy a terület tisztán
tartását, gondozását nem végezte el, azt az önkormányzat jogosult helyette megtenni, melynek
költségei az engedélyesre átháríthatóak.
Közterület-használati díj
13.§
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(1) Az engedélyes a közterület-használatért – jelen rendeletben foglaltak kivételével –
közterület-használati díjat köteles fizetni.
(2) A közterület-használati díj mértékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára
vonatkozóan köteles megfizetni.
(4) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap és négyzetméter
egésznek számít.
(5) Alkalmi vagy 30 napot meg nem haladó közterület-használati díjat az engedély kiadásával
egyidej leg, egy összegben számla esetében kell megfizetni.
(6) Éves, vagy évet meghaladó közterület-használat esetén a díjat számla ellenében
negyedévente el re kell megfizetni.
(7) Egyéb id szak esetén a használati díjat havonta egy összegben számla ellenében kell
megfizetni.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
14.§
Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a., fegyveres er k, fegyveres testületek, rendészeti szervek, ment k, továbbá vízügyi szervek
alaptevékenységéhez kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésére,
b., a közm veknek, közszolgáltatóknak (gáz, víz stb.), valamint köztisztasági szerveknek
feladatuk ellátását szolgáló közérdek létesítmények elhelyezésére.
c., szobor, emlékm , tábla, díszkút, pad, oszlop, lámpa, zászlórúd elhelyezéséhez,
d., önkormányzatok és egyházak által szervezett rendezvények által igénybevett területek
után.
e., kizárólag saját termékét áruló stermel nek 1 m2 közterület igénybevételig.
15.§
A polgármester kérelemre a közterület-használati díj mentességet vagy kedvezményt
engedélyezhet a következ esetekben:
a., közcélú és jótékonysági rendezvények esetében,
b., választással kapcsolatos igénybevétel esetén, beleértve a hirdetést is,
c., nógrádi székhellyel, telephellyel történ vállalkozó engedélyes részére.
Reklámhordozók, plakátok elhelyezése
16.§
Írásos reklámhordozót, plakátot, szórólapot, hirdetést stb. elhelyezni az önkormányzat által
felállított és kijelölt hirdet táblákon lehet.
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Az üzemképtelen járm vek közterületen történ tárolása
17.§
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen járm :
a., a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkez az a járm , amely egyébként közúti
forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
b., baleset folytán megsérült és elhagyott járm ,
c., szaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan járm .
(2) Közterületen üzemképtelen járm közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az
üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált
járm vet saját költségén köteles a közterületr l 30 napon belül eltávolítani.
(3) Üzemképtelen járm közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.
(4) Üzemképtelen járm közterületen történ
legfeljebb 30 napra adható.

tárolására közterület-használati engedély

Vegyes és záró rendelkezések
18.§
A közterület-használat szabályszer ségét és a rendeletben foglaltak betartását a polgármester
vagy az általa megbízott személy ellen rizheti.
19.§
(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit alkalmazni kell a hatályba lépést megel
ügyekben is.

en indult és folyamatban lév

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti a közterület-használatról és annak
díjáról szóló 4/1996.(III.07) számú és az azt módosító 8/2002.(IV.01.) és 9/2012.(V.22.)
rendeletek.
(((((
Szórágy Gyuláné
polgármester

Árpásné Schlenk Judit
jegyz

Kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2013. augusztus 27-én kihirdetésre került.

-------

Árpásné Schlenk Judit
jegyz
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A 7/2013.(VIII.27.) rendelet 1. sz. melléklete

Közterület igénybevétel célja
Árusításhoz, kitelepüléshez szükséges
területhasználat
Mozgóárusítás, mozgó-javító-szolgáltató
tevékenység végzése
Kiállítás, cirkuszi rendezvény tartása,
mutatványos tevékenység, körhinta stb.
elhelyezése, sport, kulturális és egyéb
rendezvény közterületi használata
Vendéglátó ipari vállalkozó rendezvényre
történ kitelepülése
Vendéglátó ipari el kert célú használat

Közterület-használati díj
200 Ft/m2/nap + ÁFA
500 Ft /nap + ÁFA
100 Ft/m2/nap + ÁFA

1000 Ft/m2/nap + ÁFA
50 Ft/m2/nap + ÁFA

Épít anyag, építési felszerelés, valamint
építési törmelék (konténerben) az építkezés
megkezdését követ 60 napon túl
Tüzifa, valamint egyéb anyagok, tárgyak
elhelyezése, tárolása 30 napot követ en
Üzemképtelen járm vek tárolása (max. 30
napig)
Önálló hirdet berendezések, táblák

20 Ft/m2/nap + ÁFA

Filmforgatási célú közterület használatának
díja, beleértve a technikai kiszolgálást és a
stáb parkolását is

200 Ft/m2/nap + ÁFA

10 Ft/m2/nap + ÁFA
200 Ft/m2/nap + ÁFA
500 Ft/m2/hó + ÁFA
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INDOKLÁS
Nógrád Község Önkormányzata képvisel –testületének
7/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendeletéhez
a közterületek használatáról
Általános indoklás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkelyének (2) bekezdése az alábbiakat mondja ki:
Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati
rendeletet alkot.
Az országgy lés a 2013. június 3-i ülésnapján elfogadta az egyes törvényeknek a
közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal
összefügg , valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvényt. A
törvény 51.§-a – amely 2013. július 1-jén lép hatályba – módosítja a mozgóképr l szóló 2004.
évi II. törvényt és felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak, hogy a tulajdonukban
álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat,
valamint az adható mentességek és kedvezmények körét, a meghatározott id tartamot és
egyéb szabályokat rendeletben állapítson meg.
Részletes indoklás
Nógrád Község Önkormányzata még egy régebbi, 1996-ban elfogadott rendeletével
szabályozta a közterület használatra vonatkozó rendelkezéseket és díjakat. A testület körében
felmerült, hogy a régi rendelet átfogó módosítására, a díjak felülvizsgálatára lenne szükség,
ezzel a feladattal a jegyz t megbízta.
Az általános indoklásban hivatkozott jogszabályok alapján az önkormányzatnak eleget kell
tenni arra vonatkozóan, hogy a közterület filmforgatási célú igénybevételének szabályairól
rendeletet fogad el.
Fentiek miatt vált szükségessé az új rendelet megalkotása, amelyben szabályoztuk az
igénybevételi lehet ségeket és az eljárás menetét. A rendeletalkotásnál figyelembe vettük a
közterület-használat jelenlegi formáit és a használattal kapcsolatosan kialakult pozitív
gyakorlatot is. A tüzifa és építési anyag tárolásánál türelmi id t biztosítunk, amely fizetési
kötelezettséggel nem jár, ezzel segítjük a helyi lakosok építkezését, tüzel anyaggal történ
ellátását. A díjak megállapításánál összehasonlítást végeztünk több környez település tarifáit
illet en és ennek figyelembevételével határoztuk meg díjainkat. Településünkön nincsen
különösebben kiemelt vagy frekventált terület (pl. díszburkolatos, f tér jelleg ), ezért a
közterület-használati díjaknál egységes megállapítást alkalmazunk. A község területén
található a várrom, amely felett még önkormányzatunk nem rendelkezik – ennek igénylése
folyamatban van -, amennyiben tulajdonunkba kerül ez a terület, akkor rendeletünket
módosítani kívánjuk és azon a helyszínen kiemelt kategóriájú díjakat kívánunk alkalmazni. A
rendeletben lehet séget adtunk arra, hogy közérdek vagy helyi jelent ség rendezvény
esetén a polgármester kedvezményt, vagy mentességet biztosítson az írásbeli kérelmez
részére. Kérelem nélkül ingyenes a helyi stermel árujának árusítása esetén 1 m2 terület
nagyságig.
A régi rendeletet nagyon sok helyen kellett módosítani és annak szerkezete is megváltozott,
ezért az átláthatóság biztosítására új rendelet alkotása vált szükségessé. A rendelet hatályba
lépése az elfogadást követ hónap elejét l célszer , hiszen így a hónapra vonatkozó
közterületi díjak számlázásánál nem okoz bonyodalmat.
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El zetes hatástanulmány
A rendeletnek társadalmi hatása az, hogy szabályozza a helyben közterületet használók jogait,
kötelezettségét, a társadalmi igények kielégítésének módját, lehet ségét. Gazdasági hatása,
hogy az önkormányzat a közterület használatból és a filmforgatási célú közterület
használatból bevételre tehet szert. A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs. A
rendelet költségvetési hatása az, hogy az önkormányzatnál bevétel keletkezhet, amellyel
szemben kiadás nem merül fel. A rendelet már meglév állapotokat nem érint.
A rendeletnek adminisztratív terheket növel hatása van, mivel az eddiginél fokozottabb
közterület-használat ellen rzés és felhívások kibocsátása, iratok elkészítése többlet
adminisztrációs terhet jelent.
A 2013. évi LXXXIV. törvény alapján a rendelet megalkotása kötelez , mert csak így lehet
biztosítani a központi jogszabályokkal történ összhangot, ellenkez leg jogszabálysért
állapot áll fenn, így a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti eljárása lenne várható.
A rendelet végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, az
adminisztratív feladatokat a Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádi Kirendeltsége
végzi.

