Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatának és köztisztaságának előírásairól
Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikkének (1) bekezdés a) pontjában (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8. § (2) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és a
mozgóképekről szóló 2004. évi II. tv. 34. § (5) bekezdésében és 37.§ (4) és (5) bekezdéseiben
foglaltak alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §.
(1) A rendeletet Nagytőke Község (továbbiakban: község) közigazgatási területén kell
alkalmazni.
(2) A község közigazgatási területe bel- és külterületet foglal magában.
2. §.
A rendelet hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség
nélküli társaságokra, szervezetekre.

II. Fejezet
Általános rendelkezések
3. §.
(1) E rendelet alkalmazásában közterületnek minősül:
a) Az ingatlan nyilvántartásban közterületként (PL: közút, járda, tér, park stb.)
nyilvántartott belterületi földrészlet.
b) Az önkormányzat tulajdonában, vagy kezelésében lévő, más szerv vagy személy
használatába át nem adott beépítetlen ingatlan.
c) Az önkormányzat tulajdonában álló külterületi földrészletek, dűlő utak.
(2) A rendelet a hatálya alá tartozó területeken egyes tevékenységek folyatását
feltételekhez kötheti, illetőleg megtilthatja.
4. §.
(1) A közterületek kezelői feladatait a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki
Irodája látja el, de az önkormányzat egyes feladatok elvégzésével más szervezeteket vagy
személyt is megbízhat.
(2) A közterületek rendjét és tisztaságát a Polgármester által kijelölt, az önkormányzattal
munkaviszonyban álló személy jogosult és köteles ellenőrizni.

5. §.
A közterület tisztántartását a környezetvédelmi önkormányzati rendelet szabályozza.
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III. Fejezet
A közterület rendeltetésszerű használata érdekében előírt rendelkezések
6. §.
(1) Jármű rakományát úgy kell rögzíteni és szállítani, hogy az le ne essék, le ne szóródjék, ki
ne ömöljék, a levegőt ne szennyezze.
(2) Ha a szállított, tárolt anyag a közterületet beszennyezi, a szennyeződést okozó köteles
annak eltakarításáról haladéktalanul gondoskodni.
(3) Tüzelőt, egyéb ömlesztett anyagot járdán, úttesten - a forgalom akadályozása nélkül - 4
nap időtartamig lehet tárolni, ezt meghaladó időtartamra közterület használati megállapodás
kötését kell kezdeményezni.
(4) Robbanásveszélyes anyag (üzemanyag, gáz, pirotechnikai eszköz) tűzveszélyes anyagok
ideiglenesen sem tárolhatók. Szálas takarmány (széna, szalma, leveles szár, stb.) közterületen
maximum 24 óráig tárolhatók.
7. §.
(1) A zöldterületeket rendeltetésszerűen a lakosság időbeli korlátozás nélkül használhatja.
(2) A zöldterületeken mások nyugalmát, pihenését zavaró tevékenységet folytatni tilos.
(3) A község területén lévő köztárgyakat (padok, játszóeszközök) csak rendeltetésüknek
megfelelően lehet használni. A játszóteret és azok felszerelését csak 14 éven aluli gyermekek
használhatják.
8. §.
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatának egyes szabályait jelen rendelet
szabályozza.
(2) Közterületet rendeltetésétől eltérően használni csak közterület-használati megállapodás
alapján szabad. A közterület használattal kapcsolatos ügyekben a Polgármester jár el. A
kérelmet a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytőkei Kirendeltségénél kell
előterjeszteni.
(3)
-

Közterület rendeltetéstől eltérő használata különösen:
Kereskedelmi tevékenység
Építési, bontási munkálatok
Mutatványos tevékenység
Filmforgatás célú tevékenységek

(4) A közterület használati megállapodás iránti kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) kérelmező nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát,
b) közterület igénybevételének célját és időtartamát,
c) közterület nagyságát, helyének és használatának módját, a napi árusítás időtartamának
pontos meghatározását,
d) közút területét igénybe vevő közterület-használat esetén a közútkezelői hozzájárulást,
(5)Közterület használati megállapodás másra nem ruházható át.
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(6) Nem kell közterület használati megállapodást kötni:
a) Lakossági hozzájárulással történő járda, közút építéséhez, javításához, fenntartásához, az
ahhoz szükséges anyagok tárolásához, maximum 3 hónapos időtartamig.
b) Közterületen, illetve alatta lehelyezett közműves berendezések javításakor, hibaelhárítás
esetén a javításhoz feltétlenül szükséges időtartamra.
c) Közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések, úttartozékok elhelyezéséhez.
d) Köztárgyak (pl.: szökőkút, emlékmű, szobor) építésével, javításával, karbantartásával járó
közterület-használathoz
e) Helyi rendezvények alkalmával az arra kijelölt helyen történő árusításhoz
f) Hulladéktároló edényzet kihelyezéséhez, valamint a lomtalanítási akció keretében
kihelyezett tárgyakra (amit a lomtalanítás megkezdése előtt maximum 24 órával lehet
kihelyezni).
(7) Nem köthető közterület használati megállapodás a következő esetekben:
a) Ha a tevékenység élet- vagy balesetveszélyt okoz
b) Forgalomból kivont járművek, gépek tárolásához.
(8) Közterületen kereskedelmi tevékenység esetén a tevékenységhez igénybe vett bruttó
alapterület után kell közterület-használati díjat fizetni, melynek minimális nagysága 2 m2
(9) A község területén pirotechnikai eszközt árusítani tilos.
(10) A külön engedéllyel rendelkező községi rendezvények kivételével közterületen
szeszesitalt fogyasztani tilos.
9. §.
(1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét tisztán
tartani az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról gondoskodni.
(2) Tilos közterületen göngyöleget tárolni, kivéve a szállítási előkészületeket.
10. §.
Építési és bontási munkálatok
(1) Bontás, építés, felújítás és karbantartás alatt álló ingatlan és az előtte húzódó járda és
munkaterület tisztántartása a kivitelező feladata. Az építési munka kivitelezőjének kötelessége
az építés területén és annak közvetlen környékét a tisztaság biztosítása.
(2) Tilos közterületen bontásból, tatarozásból származó hulladék anyag tartós tárolása. Az
ilyen anyagokat 48 órán belül el kell szállítani.
(3) Közterületen építési anyagot tárolni tilos. Amennyiben az építési telken belül erre nincs
lehetőség a Polgármester a tárolást a lehető legkisebb hely és időigénnyel díj ellenében
engedélyezheti.
(4) Halasztást nem tűrő közmű karbantartás esetén a kivitelező, az útkezelő, illetve
tulajdonos által előírt módon köteles az út- és járdaburkolatot eredeti állapotának megfelelő
minősében helyreállítani.
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(5) Köteles a járdaburkolat eredeti állapotában történő helyreállítására, aki azt megrongálja,
abban kárt okoz.
11. §.
Filmforgatás célú tevékenységek

(1)1 Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen filmforgatás célú
tevékenységekre a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény IV. fejezet szabályai az
irányadók.
(2)2 A közterület-használati díj nagysága megegyezik a mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvény 34.§-a (3) és (5) bekezdés és a 3. számú melléklet szerinti díjakkal.”
(3)3 Filmforgatás nem engedélyezhető közterületre az Önkormányzat által szervezett
és községi rendezvények időtartamára, valamint területére.
(4)4 A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását
követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a
rendkívüli természeti események elhárulását követő 10 napon belül a kérelmező
számára a közterület-használatát biztosítani kell.
(5)5 A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi
egyéb feltételeket köteles betartani:
- a filmforgatás miatt átmenetileg a forgalom elől lezárt közterületekről
megközelíthető ingatlan tulajdonosainak kártalanításáról előzetesen meg kell
állapodni,
- a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben
tartásáról folyamatosan gondoskodni,
- zöldterületet köteles kíméletesen használni,
- 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat
betartani,
- a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább
egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést
megszüntetni, a területet kiürített állapotában az önkormányzat részére visszaadni.
(6)6 Filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem adható közterülethasználati engedély:
- gyermek és oktatási intézmények előtt igénybe vehető várakozóhelyek területére,
- mozgáskorlátozottak számára kijelölt gépjármű várakozóhelyek területére.”
(7) Díjmentesség adható a Nagytőke községgel kapcsolatos oktatási, tudományos és
ismeretterjesztő témájú, valamint Nagytőke község Önkormányzatának hivatalos rendezvényeivel
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Módosította a 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. október 1-től.
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kapcsolatos filmalkotások forgatásához a filmalkotó személyétől függetlenül.
(8) A (5) bekezdésben foglaltak kivételével legfeljebb 50 % díjkedvezmény adható a
Nagytőke községgel kapcsolatos egyéb témájú filmalkotások forgatásához a filmalkotó személyétől
függetlenül.
(9) Reklámfilmek forgatásához nem adható kedvezmény.
(10) A képviselő-testület a hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatásköreit a
polgármesterre ruházza át.
12. §.
Közterület-használati díj mértéke a megfizetés módja
(1) A napi díjas közterület használata esetén a díj megfizetése a közterület használati
megállapodás megkötésével egyidejűleg esedékes. A huzamosabb időre szóló közterülethasználat a megállapodás megkötésétől számított 8 napon belül fizetendő.
(2) A közterület-használati díjakat jelen rendelet melléklete tartalmazza.
13. §.
Eljárási rendelkezések
(1) Közterület-használati megállapodás megkötését annak kell kezdeményeznie, aki a
közterületet használni kívánja.
(2) A közterület használati megállapodást meghatározott időre lehet megkötni.
(3) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a közterület használó nevét, állandó lakhelyét, telephelyét,
b) a közterület használat célját, időtartalmát,
c) a közterület használat helyét, módját, díját,
d) a visszavonás megszűnés esetén az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét,
e) a díjfizetés módját, mértékét.
14. §.
Jogkövetkezmények
(1)
Közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül és 50.000,- Ft-ig
terjedő helyszíni bírsággal, illetve 150.000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtható, aki e rendelet
a) a 6. § (2) - (4) bekezdésekben,
b) a 7. § (2) és (3) bekezdésben,
c) a 8. § (5), bekezdés f.) pontban,
d) a 8. § (9), és (10) bekezdésekben,
e) 9. § (1) - (2) bekezdésben,
f) a 10. § (2) és (3) bekezdéseiben
foglalt rendelkezéseket megsérti.
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(2)
A Közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének felelősségre vonása nem
mentesíti az elkövetőt kártérítési kötelezettsége és díjhátralékának megfizetése alól.
15. §.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a 14/2008. (IX.26.) Ökt. rendelet,
a 18/2009. (XI.26.) rendelet 1. §-a, a 19/2009. (X. 26.) rendelet, és a 15/2012. (VI. 14.) Ökt.
rendelet 1. § és 2. §-a.

Dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző

Varga Lászlóné sk.
polgármester

Záradék:
Megalkotta: Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28.
napján megtartott ülésén.
Kihirdetve: 2013. március 31.

Dr. Sztantics Csaba sk.
jegyző
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Melléklet a 6/2014.(III.31.) önkormányzati rendelethez
Közterület-használati díjak

Közterület használat jellege

díja

1. Alkalmi és mozgó árus

500,- Ft+Áfa/m2/nap

2. Építési anyag, tüzelő, egyéb ömlesztett anyag tárolása

500,- Ft+Áfa/m2/megkezdett hét

3. Mutatványos tevékenység

100,- Ft+Áfa/m2/nap

4.
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Hatályon kívül helyezte 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. október 1-től.

