
                           Pölöske Község Önkormányzat Képviselőtestülete                              
18/2000 //XI.28./.önk. számú rendelettel  módosított 

12/1992 /X.26./ önk. számú rendelete

a  KÖZTERÜLETEK  HASZNÁLATÁRÓL  
egységes  szerkezetben

I. fejezet
Általános  rendelkezések

1.§

                           A rendelet  hatálya

a./ az ingatlan-nyilvántartásban közterületként/  közut, járda, tér, közpark/ nyilvántartott 
lterületi  földrészletekre, továbbá

b./  a bel- és külterületi földrészlet, valamint építmények közhasználatra átadott részére 
/továbbiakban: közterület/ egyaránt kiterjed.

2.§

   A közterület használat engedélyezése

1./ A közterület  rendeltetéstől eltérő  használatához  /továbbiakban: közterület használat/ 
engedély szükséges.

 2./ A közterülete használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a jegyző, mint elsőfokú 
hatóság  jár el.

3./ Ha a közterület állandó jellegű használata építési /létesítési/ engedélyhez kötött építési 
munkával kapcsolatban szükséges annak engedélyezése felöl – az engedélyben- az építési 
/létesitési/ engedély megadására jogosult hatóság határoz.

4./ Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a 
községrendezési tervet, a Pölöskei Tó és környékének fejlesztési tervét, köztisztasági, továbbá 
a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásához előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az 
egyéb feltételek fennállását is.

5./ Az engedély
      - a meghatározott idő elteltéig,
      - a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
     - a visszavonásig
érvényes.

3. §
 

A közterület használati díj mértéke és fizetésének  módja

1./ Az engedélyes a közterület  használatért díjat köteles fizetni.
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2./ A közterület használati díj mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, minden 
megkezdett m2 egésznek számít.

3./ Az engedély iránti  kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a 
közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratokat.

4./ A közterület használati díjat az engedélyes

- egy évi időtartamra a tárgy év január 15 napjáig,
- idény  használat esetén az egész idényre vonatkozóan az engedélyező

határozat jogerőre emelkedését követő 15  napon belül,
- havi időtartamra a tárgy hó 5. napjáig,
- napi időtartamra előre

köteles  megfizetni.

5./ A közterület használati díj az önkormányzatot illeti meg.

6./ A fizetendő közterület  használati díjat és megfizetésének módját az engedélyben az 
engedélyező  hatóság határozza meg.

7./ A ki nem egyenlített közterület-használati díjak behajtása az adóbehajtásra vonatkozó 
szabályok szerint törté

4. §

Mentesség a közterület  használati  dij fizetése alól

1./ Az engedélyező  hatóság a következő esetekben a közterület használati dij fizetésének 
kötelezettsége alól- kérelemre- részben, vagy  egészben felmentést adhat, ha

 a./ azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni és szociális helyzete indokolja,
 b./  a lakosság jobb  ellátása érdekében az áru kínálat fokozása szükségessé teszi,
 c./ a közterület használatban az engedélyest  elháríthatatlan ok huzamosabb időn át 
akadályozza,
 d./ olyan sorsjegyeket árusítanak, amelyek bevételét a sport és egyéb közcélra 
használják fel,
e./ társadalmi és tömegszervezetek kérik,
f./ a kedvező községkép kialakítása érdekében az engedélyes költségére jelentős értékű 
munkák elvégzését írták elő és annak eleget tett.

 
5.§

1./  Közúton vagy más közterületen személygépkocsi kivételével jármű nem 
tárolható, kivéve a kezelő különleges hozzájárulásával max. 5.t. legnagyobb 
megengedett össz.tömegű gépjármű.

2./ Az engedélyező hatóság a közút vagy más közterület kezelőjével közösen jelöli ki 
azokat a helyeket, melyeken a  jármű tárolás korlátozott számban, de engedélyezhető.
3./ Közúton vagy más  közterületen üzemképtelen, lerobbant vagy romos járművet 
tárolni tilos.
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A tilalom hatálya nem terjed ki a műszaki meghibásodás, baleset, karambol miatt 
üzemképtelenné vált gépjárműre a meghibásodástól számított 48 óra időtartamra.

II. fejezet

6. §

Vásár és piac  helye

1./ Vásár a  Kossuth és Petőfi utca  kereszteződésénél lévő közterület.

7. §

Vásáron és piacon árusítható  áruk

1./ A vásár egy vagy több árucikkre korlátozva is tartható, illetve engedélyezhető.

2./ Búcsúvásáron kegytárgy, a búcsúval kapcsolatos  könyv,, kiadvány, fénykép, levelezőlap, 
játék, emléktárgy ,bazáráru, élő- és művirág,  mézeskalács, édesipari termékek, továbbá a 
kialakult szokások szerint búcsúvásáron árusítható egyéb termék  hozható forgalomba.
 
3./ Vásáron az áru és termékértékesítésen kívül vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, 
mutatványos, valamint szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.
4./ Vásáron nem hozható forgalomba

- nemesfém,
- gyógyszer,
- látást javitó szemüveg,
- tűzveszélyes anyag,robbanó és robbantószer
- muzeális emlék,
- olyan termék, amelynek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik

8. §

Vásári árusitás  feltétele

1./  Vásáron az hozhat forgalomban, illetőleg a 7. §. /3/ bekezdésében meghatározott 
tevékenységet az folytathat, aki a termék forgalmazására, illetve a tevékenység folytatására 
jogosult.

9. §

Helyhasználat engedélyezése

1./ Vásáron  a Jegyző hely használati  engedélye alapján és az általa jelölt helyen szabad 
árusítani.

2./  Helyhasználati engedély egy  alkalomra, határozatlan vagy a jegyző által meghatározott 
időtartamra adható.
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3./ Az egy alkalomra érvényes engedélyt- amennyiben azt előre nem kérték-  a  jegyző a 
helyszínen adja ki.

4./ A határozott időre szóló engedélyben meghatározott időtartam egy hónapnál rövidebb nem 
lehet. A határozott és határozatlan időre szóló engedélyt a Jegyző írásban adja ki. Ebben meg 
kell határozni a helyhasználat feltételeit, különösen az árusítás időtartamát, helyét és díját.

5./ A helyhasználó az árusító helyet önkényesen nem változtathatja meg, a kijelölt helyen 
kívül engedély nélkül, máshol nem árusithat, árut vagy göngyöleget nem rakhat le.

6./ Amennyiben valamely termék vagy termény árusításához egyéb hatósági engedély 
szükséges, a hely használati engedélyt csak annak bemutatása után lehet kiadni.

7./ Az árusító helyet a használat megszűnésének időpontjában a hely használó köteles teljesen 
kiürítve, tisztán, sértetlen állapotban átadni.

8./  A helyhasználó az üzemeltetőnek okozott kárért  polgári jog szabályai szerint 
felelősséggel tartozik.

10. §

1./ A határozatlan és a meghatározott idejű helyhasználatot a jegyző írásban közérdekből 
megszüntetheti. A megszűnést indokolni kell.

2./ Ha a hely használó az esedékes használati díjat az előírt időpontig nem fizeti meg, illetve 
a használati engedély feltételeit nem tartja be, a jegyző jogosult a hely használati engedélyt 
azonnali hatállyal visszavonni. A helyet a használati jogosultság megvonásának közlésétől 
számított 3 napon belül ki kell üríteni.

3./ A helyhasználó a határozatlan vagy határozott időre szóló használatot a hónap utolsó 
napjával, indokolás nélkül megszüntetheti. A megszüntetést legkésőbb a hónap 15. napjáig 
kell a Jegyzőnek írásban bejelenteni.
A késedelmes bejelentés esetén a helyhasználót a helyhasználati dij vonatkozásában a 
következő hónapban is kijelölt helyhasználónak kell tekinteni.

4./ A Jegyző indokolt estben írásbeli kérelemre- az egy hónapot meghaladó határozott vagy 
határozatlan időre szóló helyhasználat esetén engedélyezheti a helyhasználat szüneteltetését.

11. §

Helyfoglalás

1./ Vásáron az ársusok, illetőleg  a szolgáltatók helyét- lehetőleg  szakmák szerint elkülönítve- 
a jegyző jelöli ki.-. Ennek során a használt cikket árusítókat a többi árustól elkülönítve helyezi 
el.
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12. §

Helyhasználati díj

1./ A vásár területén árusító /helyhasználó/ az elfoglalt helyért a jelen rendelet 1. sz. 
mellékletében és a /2/ bekezdésben foglaltak alapul – vételével számított helyhasználati díjat 
köteles megfizetni

/2/ A helyhasználati dijat /helypénzt/ az elfoglalt  hely négyzetméterben kifejezett nagysága, 
rendeltetése alapján kell megállapítani.   E bekezdés alkalmazása során minden megkezdett 
négyzetméter egésznek számít.

3./ A határozatlan vagy határozott időre szóló helyhasználat esetén a díjat első alkalommalaz 
engedélyezéskor, ezt követően pedig minden hónap 5. napjáig kell a jegyzőtől kapott 
utalványon befizetni.Más esetekben a helyhasználati díjat a szolgáltatás igénybevételekor kell 
készpénzben megfizetni.

4./ Az egy alkalomra kiadott helyhasználati  engedély a kiadás napján érvényes és az árusítási 
idő végéig vagy az árusítási  hely kiürítéséig és  elhagyásáig jogosít.

 5./ A Jegyző a befizetett helyhasználati díjról folyószámmal, értékjegyzékkel és a napi 
keltezéssel  ellátott hely jegyet köteles adni, melyet az árusító mindaddig, amik a helyét 
elfoglalva  tartja, köteles megőrizni, és az ellenőrzésre jogosultak felhívására felmutatni. A 
hegy jegyet másra átruházni tilos. Amennyiben az árusító a hely jegyet felmutatni nem tudja, 
köteles a helyhasználati díjat  újból megfizetni.

6./ A helyhasználati dij kifizetésének megtagadása esetén a helypénzszedőnek a felhozott 
árura visszatartási joga van. A visszatartott áru értékesítése és a díjkövetelés kielégítése a 
közadók behajtására vonatkozó szabályok szerint történik.

13. §

Rend és tisztaság

1./ A vásáron a rendészeti, a tűzrendészeti, a közlekedés rendészeti, a közegészségügyi és 
köztisztasági, valamint az állategészségügyi szabályokat meg kell tartani.

2./ A helyhasználó a kijelölt helyet köteles rendeltetésszerűen használni és azt az árusítás 
ideje  alatt tisztán tartani.

3./ A piac és vásár területén  tüzet   rakni tilos.

14. §

Vegyes rendelkezések

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

 1./ A közterület  engedélyhez  kötött, de engedély nélküli  használata esetén a használó az 
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engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti 
állapotát a saját költségén minden kártalanitási igény nélkül helyre állítani.

2./ Azt, aki  közterületet engedélyhez  kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben 
foglalt feltételektől eltérő  módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az 
engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára közterület- használati díj megfizetésére 
kötelezi.

3./ Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az 
engedélyezés feltételeinek megfelel kérelmére- a hatóság a közterület- használatot 
engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a /2/bekezdésben említett 
következmények alól.

15.§

1./ Szabálysértést követ el és  30.000 Ft-ig  terjedő pénzbírsággal fujtható:
a./ aki közterületet  hatósági engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használ, 
vagy a rendeltetéstől eltérő célra veszi igénybe.

     
    b./ aki üzemképtelen járművel közterületet  hatósági engedély nélkül vesz igénybe.

2./ Az /1/ bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetése esetén a rendőrség, valamint a 
polgármesteri  hivatal részéről eljáró és erre  felhatalmazott személy helyszíni bírságot 
szabhat ki.

3./ A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

16. §

A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az államigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló 1980. évi I. tv. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt 
kiegészítésekkel kell alkalmazni.

17. §

1./  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2./ E rendelet rendelkezései nem érintik a közterületek, középületek , magánterületek és 
magánépületek tisztán tartásáról, közterület használatáról szóló külön rendelkezések  hatályát.

Pölöske, 2000.november 27.

Csondor  Józsefné                                                Balázs  Árpád
       jegyző                                                              polgármester

A rendelet  kihirdetve:  Pölöske, 2000. ……………….

Csondor  Józsefné, jegyző
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1. számú  melléklet

 Önkormányzati rendelettel meghatározott  közterület használati díjak  mértéke

sor-              Közterülethasználat célja                               Mérték             Fizetendő 
szám                                                                                   egység              használati dij

1./ Közterületbe  10 cm-en tul benyúló üzlet-
   homlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető,
   /előtető/ ernyőszerkezet,hirdetőberendezés
  /fényreklám/                                                                Ft/m2/hó                     -

2./ Árusitó és egyéb fülke /az épület által elfoglalt terület/  Ft/m2 /hó               200
     Árusitó asztal, pult, kézikocsi,büfékocsi                         Ft/m2/hó                 200

3./ Önálló  hirdető berendezés /felület nagysága szerint/
     - rögzitett                                                                        Ft/m2/hó                   300
     - mozditható                                                                   Ft/m2/hó                    500

4./ Épitési munkával kapcsolatos agyag  tárolása              Ft/m2/hó                     300

     Járdajelzés                                                                     Ft/m2/nap                      40

5./ Idényjellegű  árusítás /Bucsu/ alkalmi és mozgó
     árusítás                                                                          Ft/m2/nap                    500

6./ Vendéglátóipari  előkert                                               Ft/m2 /hó                     200
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