TELEKI KOZSEG

ONKORMANYZAT

KEPVISELO-TESTULETENEK

7/2011.(VILll.) O N K O R M A N Y Z A T I
R E N D E L E T E
A KOZTERULETEK HASZNALATAROL*
Teleki Kozseg Kepviselo-testulete az Alkotmany 44/A. § (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti
jogalkotoi hataskoreben, az 1990. evi L X V . torveny 8. § (1) bekezdeseben meghatarozott
feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:
1. Altalanos rendelkezesek
1. §
(1) A rendelet celja azon helyi szabalyok megallapitasa, amelyek kozsegkepi, kozsegrendezesi,
komyezetvedelmi, ellatasi, kozlekedesbiztonsagi szempontok figyelembevetelevel hatarozzak
meg a kozterulet hasznalatot, a zoldfeluletek hasznalatat, a hirdeto berendezesek elheiyezeset.
(2) A kozteruletet, azok epitmenyeit, berendezeseit es felszereleseit, allaguk serelme nelkul, az
altalanos magatartasi szabalyok betartasaval, rendeltetesszeriien, mindenki ingyenesen
hasznalhatja.
(3) E rendelet alkalmazasaban a kozterulet rendeltetese kulonosen a kozlekedes biztositasa, a piheno
es emlekhelyek kialakitasa es a kozmiivek elhelyezese.
2. A rendelet hatalya
2. §
(1) E rendelet hatalya kiterjed:
a) Teleki Kozseg Onkormanyzata ( a tovabbiakban: onkormanyzat ) tulajdonaban levo es az
ingatlan-nyilvantartasban kozteriiletkent nyilvantartott foldteriiletekre,
b) az onkormanyzat tulajdonaban levo fbldteruletnek es epitmenynek kozhasznalatra atadott
reszere,
c) maganszemely vagy jogi szemely tulajdonaban alio foldterulet kozhasznalatra atadott reszere.
(2) E rendelet hatalya nem terjed ki a piaci helyhasznalat engedelyezesere es az ezzel kapcsolatos dij
megfizetesere.
3. A kozterulet rendeltetestol eltero celu hasznalata
3. §
(1)

A kozteriiletet, masok kozteriilet-hasznalatat korlatozo vagy kizaro modon hasznalni,
kizarolag e rendeletben szabalyozott esetekben es modon, az onkormanyzattal kotott kozterulet
berleti szerzodes ( a tovabbiakban: berleti szerzodes ) alapjan, kozteriilet berleti dij ( a
tovabbiakban: berleti dij) elleneben lehetseges.
(2)
A berleti dij merteket az 1. melleklet tartalmazza.

4. §.
(1) Kozteriiletet rendeltetesetol eltero celra csak berleti szerzodes alapjan szabad hasznalni. A
rendeltetestol eltero hasznalat ideiglenes jellegii, berleti szerzodes hatarozott idotartamra,
legfeljebb 5 evre, kotheto.

' Modositotta a 7/2013.(X.8.) Onkormanyzati rendelet. Hatalyos 2013. okt6ber9. napjatdl.
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(2) A berleti szerzodes megkotesere iranyulo eljaras kerelemre indul. A kerelmet annak kell
benyujtania, aki a kozteruletet hasznalni kivanja.
(3) A kerelmet a sziikseges szakhatosagi engedelyekkel egyiitt a kozterulet igenybevetele elott
legalabb 15 nappal kell benyujtani.
(4) Epitesi munka vegzesevel kapcsolatos allvany, epitoanyag, tormelek elhelyezese celjara a berleti
szerzodes megkoteset a kivitelezest megrendelo ingatlan tulajdonosanak a kivitelezo vallalkozo
megjelolesevel, vagy a kivitelezonek kell kemie. A kozteriilet igenybevetelenek befejezese utan az
eredeti allapot helyreallitasaert a berlo es a kivitelezo egyetemlegesen felelos.
(5) Kereskedelmi tevekenyseg folytatasa celjara berleti szerzodes a kereskedelmi tevekenysegek
vegzesenek felteteleirol szolo 210/2009.(IX.29.) kormanyrendelet alapjan kotheto.
5. §.
(1) A berleti szerzodes iranti kerelemnek tartalmazni kell:
a) a kerelmezo csaiadi es utonevet, lakohelyenek es szekhelyenek cimet, adoazonosito szamat,
b) a kozteriilet igenybevetelenek celjat es idotartamat,
c) a kozterulet nagysagat, helyet, a hasznalat modjanak meghatarozasat es a napi arusitas
idotartamat,
(2) A berleti szerzodes iranti kerelemhez csatolni kell
a) a mezogazdasagi kistermelok es ostermelok eseteben az ostermeloi igazolvany masolatat,
vallalkozo eseten a vallalkozoi engedely vagy a cegbirosagi vegzes masolatat, egyeb esetben a
folytatni kivant tevekenyseg gyakorlasara jogosito okirat masolatat,
b) a folytatni kivant tevekenyseghez sziikseges hatosagi engedelyek masolatat,
c) ut, jarda, terburkolat, zoldterulet eseten a teriilet helyreallitasara vonatkozo megrendeles
masolatat, vagy a kerelmezo nyilatkozatat es igazolasat, hogy a helyreallitast onerobol es kello
szakertelemmel el tudja vegezni,
d) idenyjellegii es alkalmi arusitas eseten a mobil arusitopult megjeleneset abrazolo tervet vagy
fenykepet,
e) rendezveny, vasar eseten, tovabba kozteriileti szemetgyiijtobe kerulo, a termek jelentos
hanyadat kitevo hulladekot eredmenyezo am ertekesitesere iranyulo kerelem eseten a
kozterulet fenntartqjaval kotott megallapodas masolatat a teriilet takaritasara es az
ertekesitesbol szarmazo hulladek elszallitasara vonatkozoan,
f) azon berendezesi targyak elhelyezese es iizemeltetese eseten, melyeknek idoszakos
felulvizsgalata sziikseges, az utolso ervenyes feliilvizsgalati szakvelemeny masolatat,
g) a tiizeloanyag-tarolas es a politikai celu kozteriilet-hasznalat kivetelevel a kozteriilet tervezett
hasznalatat es berendezeset bemutato helyszinrajzot 1:200 vagy 1:1000 meretaranyban,
valamint miiszaki leirast,
h) iizleti elokert letesitese eseten az elokertet, annak berendezeseit es komyezetet abrazolo
nezetrajzokat 1:50 vagy 1:100 meretaranyban, vagy tavlati kepet, fotomontazst,
i) kozteriileti epiiletek, pavilonok, hirdeto- es informacios berendezesek, valamint
szarazfdldhoz csatlakozo vizi allasok eseten ezek tervdokumentaciqjat.

«•§
(1) A berbeado nem kot berleti szerzodest azzal:
a) akivel szemben jogosulatlan vagy szerzodesellenes kozteriilet-hasznalat miatt 2 even beliil
szerzodesbontasra, felmondasra, felmondas ervenyessegenek megallapitasara vagy karteritesi
eljarasra keriilt sor,
b) akit jogosulatlan kereskedes miatt 2 even beliil szabalysertesi birsaggal sujtottak,
c) akinek az onkormanyzattal szemben koztartozasa, vagy polgari jogi megallapodasbol eredo
egyeb tartozasa van.
(2) A berleti szerzodes nem mentesiti a berlot a kozterulet-hasznalathoz kapcsolodo egyeb hatosagi
engedelyek es hozzajarulasok beszerzese alol.
(3) A berleti szerzodes egyedi palyazati kiiras alapjan a palyazat nyertesevel kotheto.
(4) A z alkalmi rendezvenyek helyet es idejet a berbeado esetenkent ailapitja meg.
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7. §
(1) Berleti szerzodes nelkul hasznalhato a kozterulet:
a) a kozut, jarda epitesevel, javitasaval, fenntartasaval kapcsolatban a kozut, jarda teriiletenek
elfoglalasakor,
b) az uttartozekok es a kozuti kozlekedes iranyitasanak celjat szolgalo berendezesek
elhelyezesekor,
c) a kozteruleten, es az alatta vagy felette elhelyezett kozmiivek hibaelharitasa erdekeben vegzett
munkahoz,
d) a kozteriiletbe a jardaszinttol mert 3,0 m magassagig legfeljebb 10 cm-re, 3,0 m magassag
felett legfeljebb 50 cm-re benyulo iizlethomlokzat elhelyezesehez,
e) haztartasi huliadektarolo edenyzetnek kizarolag a szallitas napjan torteno elhelyezesehez,
f) szervezett lomtalanitas elozetesen meghirdetett idejere a haztartasi lim-lom elhelyezesehez.
KSzteriiletet felbontani - az azonnali hibaelharitas kivetelevel - a kozut kezelojenek elozetes
hozzajarulasa alapjan, szeptember 15 es majus 15 kozotti idoszakban lehet oly modon, hogy a
teljes helyreallitasnak is meg kell tortennie az engedelyezett idoszakban. Amennyiben az
engedelyezett idoszakban nem fejezodik be az epit^s es helyreallitas, ugy a teriilet ezen
idoszakban torteno hasznalataert az 1. melleklet szerinti berleti dijat koteles az epitteto fizetni.
4. A kozterulet hasznalatanak modja
8.§
(1) Kozteriiletet - az egyeb feltetelek meglete eseten is - csak ugy szabad berbe adni, hogy a
sziikseges gyalogos kozlekedesi sav mindenkor biztositva legyen.
(2) A berbeado a szerzodesben kikotheti, hogy a berlo a kozteriileten milyen anyagu, szinii, formaju
es meretii targyakat helyezhet el.
(3) A berlonek a kozteriiletet iigy kell hasznalnia, hogy az ne zavarja a kozteriilet mas reszeinek es a
szomszedos ingatlanoknak a rendeltetesszerii hasznalatat.
(4) A kozteruleten elhelyezett targyakat, valamint a hasznalt kozteruletet a berlo koteles rendben es
tisztan tartani. A keletkezett hulladek elszallitasa a berlo kotelessege. Epitesi tormelek tarolasara
csak azzal kotheto berleti szerzodes, aki vallalja, hogy kontenerben helyezi el a tormeleket.
(5) A berlo vagy megbizottja a berleti szerzodes eredeti peldanyat koteles a tevekenyseg folytatasanak
helyen tartani, es azt az ellenorzesre jogosult szemelynek bemutatni.
(6) A berleti szerzodesben a berlonek kotelezettseget kell vallalnia arra, hogy a berlet megsziinesevel
a kozteriiletet eredeti allapotba visszaallitja.

(1) A berbeado nem kothet berleti szerzodest, kiveve onkormanyzati erdekbol:
a) uzemkeptelen jarmii, roncsjarmu, jarmiikarosszeria tarolasara,
b) autobusz, tehergepkocsi, potkocsi, utanfuto, lakokocsi, biifekocsi tarolasara,
c) satorgarazsok felallitasara, elhelyezesere,
d) !ak6-es szallitokontener elhelyezesere,
e) szallas-, iidiiles celjara szolgalo eszkoz, targy felallitasara, elhelyezesere,
f) kozparkok, kozkerlek, kozteriileten levo fiives-, fas zoldfeliiletek teriileten jarmuvek,
eszkozok, hasznalati targyak felallitasara, elhelyezesere, gepkocsik parkolasara,
g) koldulas celjat szolgalo eszkoz elhelyezesere.
10.§
(1) A berbeado azzal kot berleti szerzodest, aki az 1. mellekletben meghatarozott berleti dij
megfizeteset vallalja.
(2) A hat honapnal rovidebb idotartamra kotott berleti szerzodes eseten a berleti dijat a
szerzodeskoteskor egy osszegben, ennel hosszabb idotartalmu berleti jogviszony eseten a
szerzodesben foglaltak szerint kell megfizetni.

3

(3) Ha palyazat utjan tortenik a szerzodeskotes, akkor a palyazat nyertese altal felajanlott dijjal kell a
szerzodest megkotni.
(4) A berbeado az 1. mellekletben szereplo berleti dijnal alacsonyabb osszegii berleti dijra is
szerzodest kothet, illetve a berleti dij fizetesetol eltekinthel, ha
a) a kozteriilet-hasznalat kiilonosen fontos onkormanyzati erdeket szolgal,
b) onkormanyzati intezmeny a kozteriilet-hasznalo,
c) a berlo a szerzodesben olyan modon ellentetelezi a berleti dijat, mellyel az onkormanyzat
tulajdonaban vagyonnovekedest eredmenyez, vagy onkormanyzati feladatot vallal at,
d) uszotelkes lakoeptilet epitesenel, atalakitasanal, bovitesenel vagy felujitasanal epitesi, es
anyagtarolo teriilet sziikseges.
(5) A berleti dij meghatarozasakor minden megkezdett negyzetmeter, es a honapokban meghatarozott
berleti idotartam minden megkezdett honapja egesznek szamit.
(6) A z egy evet meghalado berleti szerzodesek eseten a jegybanki alapkamat mertekenek megfelelo
eves ertekallandosagi tenyezot kell kikotni a szerzodesben foglalt berleti dijon feliil.
11. §
(1) A zoldtertiletnek minosiilo kozteriilet az altalanos szabalyoknak megfeleloen hasznalhato.
(2) Ha a zoldteriilet hasznalata berleti szerzodes alapjan tortenik, es ennek soran a zoldteriileten levo
novenyzet karosodasa varhato, a berlo koteles az onkormanyzat reszere elozetes kartalanitast
fizetni.
(3) A zoldkar minimalis merteket a 2. melleklet ailapitja meg, mely alapjan a berlo es az
onkormanyzat, vagy az onkormanyzati vagyon kezelesevel megbizott szerv megallapodast kot a
kartalanitas targyaban.
(4) A berlo a tevekenyseg megkezdese elott koteles igazoini a kartalanitas megfizetesenek tenyet. A
megallapodas alapjan fizetett osszeg nem mentesiti a berlot a tenylegesen okozott kar megteritese
alol.
12. §
(1) A berleti szerzodes a szerzodesben meghatarozott ido lejartaval megsziinik.
(2) A hatarozott idotartam lejarta elott azonnali hatalyu rendkiviili felmondassal elhet a
berbeado, ha a berlo
a) a kozteriiletet nem a berleti szerzodesben foglalt celra es a szerzodesben meghatarozott
feltetelek szerint hasznalja,
b) nem, vagy nem csak azt a kozteriiletet hasznalja, amelyre a berleti szerzodes alapjan
jogosultsagot szerzett,
c) a berleti szerzodesben vallalt kotelezettsegeit sulyosan megszegi, kiilonosen ha az esedekesse
valo berleti dijat felhivas ellenere sem fizeti meg.
(3) A berlot is megilleti a hatarozott idotartam lejarta elott a rendkivuli, azonnali hatalyu felmondas
joga, ha a berbeadonak felrohato okbol a kozteriiletet a szerzodesben meghatarozott celra nem
tudja hasznalni.
(4) Ha a berlo, az erdekkoreben felmeriilo barmely okbol, a berelt kozteriileten a hatarozott idotartam
lejarta elott tevekenyseget megszunteti, egyoldalu felmondassal nem elhet, de kezdemenyezheti a
berbeadonal a berleti szerzodes kozos megegyezessel torteno megsziinteteset.
4. A jogosulatlan kozteriilet hasznalat
13. §
(1) A kozteriileten berleti szerzodes nelkiil elhelyezett targyakat a Polgarmesteri Hivatal a tulajdonos
veszelyere, karara es koltsegere elszallittathatja. A z elszallitas nem mentesiti a kozteriilet jogcim
nelkiili hasznalqjat e rendeletben, vagy mas jogszabalyban eloirt szankciok viselese alol.
(2) A tulajdonos az elszallitott targyat, az eltavolitastol szamitott 90 napon beliil, a megallapitott
koltsegek megfizetese utan, visszakaphatja. E hatarido letelte utan csak a targy ertekesitesebol
befolyt, es a megallapitott koltsegekkel csokkentett osszegre tarthat igenyt.
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(3) Engedely nelkuli kozterulet-hasznaiat eseten, annak megallapitasarol torteno ertesitest kovetoen
kotott szerzodesben, a berleti dijra 50 % potdij allapitando meg.
(4) A z engedely nelkuli hasznalat idotartamara vonatkozoan a berleti dijra 100 % potdij allapitando
meg.
(5) Amennyiben a berelt kozteriiletet a berlo a berbeado irasbeli hozzajarulasa nelkiil masnak
tovabbadja, ugy a berbeado jogosult a berleti szerzodest azonnali hatallyal felmondani, es a berlo
a berleti dijon feliil 200 % potdijat koteles fizetni.
13/A.
(1) A mozgokeprol szolo 2004. evi II. torveny (a tovabbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotas forgatasa
celjabol torteno kozteriilet-hasznalat (a tovabbiakban: filmforgatas celu kozteriilet-hasznalat)
vonatkozasaban a rendelet szabalyait az e szakaszban foglalt elteresekkel kell alkalmazni.
(2) A filmforgatas celu kozterulet-hasznalattal osszefiiggo, az Mgtv-ben meghatarozott kepviselotestiileti hataskoroket a polgarmester gyakorolja.
(3) A kozterulet filmforgatasi celu hasznalatanak dijat 200 Ft/m2 ailapitja meg. A meghatarozott dij
aloli mentesseg kizarolag kozerdekii celokat szolgalo filmalkotasok forgatasa eseten adhato.
Kozerdekii celokat szolgalnak kiilonosen az oktatasi, a tudomanyos es az ismeretterjeszto temajij
filmalkotasok.
(4) Turisztikailag kiemelt teriilet Teleki kozsegben nem keriil meghatarozasra.
13//B. §^
(1) A filmforgatas celu kozteriilet-hasznalat nem haladhatja meg az egy het idotartamot.
(2) Vasamapra es unnepnapra vonatkozo kozterulet-hasznaiat nem hagyhato jova, ha az az
onkormanyzati rendezvenyeket akadalyozza.
(3) A forgatast akadalyozo, de a kerelmezonek nem felrohato, valamint a rendkiviili termeszeti
esemenyek eseten a kozteriilet-hasznalati engedelyt olyan idotartamban kell meghosszabbitani es a
kozterulet-hasznalatot engedelyezni, ameddig a filmforgatas akadalyozott volt. A kozteriilethasznalatot ilyen esemeny eseten az akadaly elharulasa utan azonnal, termeszeti esemeny eseten az
esetleges karelharitast es helyreallitast kovetoen ujra biztositani kell.
(4) A filmforgatas soran a szomszedos lakoingatlanok gyalogos vagy gepkocsival torteno
megkozeliteset a kozteriilet-hasznalo koteles folyamatosan biztositani. E kotelezettseget nem
tartalmazo hatosagi szerzodes nem hagyhato jova.
Zaro rendelkezesek
14. §
E rendelet kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.
15. §
E rendelet a belso piaci szolgaltatasokrol szolo, az Europai Parlament es a Tanacs 2006/123/EK
iranyelvnek valo megfelelest szolgalja.
Teleki, 2013. oktober 8.

Hari Laszio sk.
polgarmester

2-3 Kiegeszitette a 7/2013. (X.8.) Onkormanyzati rendelet 1. §-a. Hatalyos 2013. okt6ber 9. napjit61.
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1.

mell6klet a 7/2011.(VII.11.) onkormanvzati rendelethez

A kozterulet hasznalat celja

Mertekegyseg

Dij merteke

1.

<.6zteruletbe 10 cm-en tul benyulo
iizlethomlokzat, portal, kirakatszekreny,
emyoszerkezet, mobil es rogzitett hirdelolerendezes, fenyreklam, cegtabia

1.000

Ft/m^/ho

2.

Vendeglatoipari es mas Uzleti elokert

1.000

Ft/m^/ho

3.

Kereskedelmi, vendeglato es szolgaltato pavilon, epiilet es azok rogzitett berendezesei

1.000

Ft/m^/ho

4.

Onallo hirdeto berendezes (tabla, hirdetooszlop,
vitrin, reklamszalag)

2.000

Ft/m^/ho

5.

Epitesi terulet, felvonulasi epulet, allvany,
anyag, kontener, tormelek;

600

Ft/m^/ho

6.

Arusitas, szolgaltatas, vasar

7."
8.

Sator, mutatvanyos szolgaltatas (ugralovar,
gumikotel)

9.

Mozgoarusitas

10.

Kiallitas, promocio

11.

Egyeb kozteriilet-hasznalat

12.

Kozteriilet bontasa

1.000

Ft/mVnap

300

Ft/m^/nap

2.000

Ft/mVnap

200

Ft/mVnap

egyedi leg
500

Ft/m^'nap

^ Hataiyon kivul helyezte a 7/2013. (X.8.) Onkormanyzati rendelet 2. §-a. Hatalyos: 2013. okt6ber 9. napjitol.
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2. melleklet a 7/2011.(VII.ll.) onkormanyzati rendelethez

A Z O L D K A R MINIMALIS E R T E K E N E K M E G A L L A P I T A S A R O L

A novenyek megsemmisulese, megrongalasa eseten fizetendo ertek (netto ar) minimuma:
1. gyep

6.000 Ft/m^

2. evelovirag

11.600 Ft/m^

3. egynyari virag

6.100 Ft/m

4. egynyari virag, hagymas novennye! atiiltetve

9.400 Ft/m

5. csoportcserje

8.900 Ft/m^

6. feluletborito cserje

12.000 Ft/m^

7. szoliter cserje

7.400 Ft/m^/db

8. fak, fenyok ertekenek meghatarozasa a Rado-fele „ B e l - es kulteruleti fasorok Eu-modszer
szerinti ertekeles" alapjan tortenik.

