Fertőd Város Önkormányzata
Képviselő- testületének
____/2012. (______) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A közterület használata és a közterület-használati engedély
1. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra, mások használói célú jogait nem
csorbítva – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat)
közterület-használati engedély (a továbbiakban együtt: közterület-használati engedély)
szükséges.
(3) A közterület használata során a használó köteles gondoskodni arról, hogy a használat az
erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint történjen.
2. § (1) Közterület-használati engedély szükséges:
1. az árusító és árusítással kapcsolatos egyéb fülke, pavilon elhelyezéséhez;
2. a közterületbe 10 centiméteren túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés
(fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez;
3. kereskedési engedéllyel rendelkező vállalkozó vagy szervezet részére, a szükséges
feltételek megléte esetén, alkalmi rendezvényen való árusításhoz;
4. a mozgóbolti árusításhoz;
5. önálló hirdető-berendezés, reklámtáblák, reklámtárgyak elhelyezéséhez;
6. az építési munkával kapcsolatos állvány, konténer, építőanyag és törmelék
elhelyezéséhez, tárolásához; valamint az építési munkához kapcsolódó egyéb,
bármilyen jellegű közterület-igénybevételhez, ha annak időtartama a 48 órát
meghaladja;
7. alkalmi idényjellegű tevékenység végzéséhez;
8. a közterület kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (vendéglátó-ipari
előkert, terasz létesítése), árukirakodás céljából történő igénybevételéhez;
9. üzlet homlokzatával érintkező közterületen történő árusításhoz;
10. üzleti rakodás, láda- és göngyöleg elhelyezéshez, tároláshoz;
11. a kiállítás, alkalmi vásár (búcsú), sport- és kulturális rendezvények, sport,
kulturális, egészségmegőrző, egészségügyi szűrő vizsgálat célú tevékenység,
rendezvény, egyházi rendezvény, valamint mutatványos tevékenység
folytatásához,
utcai
zenéléshez,
újságárusításhoz,
portrérajzoláshoz,
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hennafestéshez, hajfonáshoz, esküvői rendezvények lebonyolításához (lakodalmas
sátor felállítása);
12. kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, ha az a
közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,
területlezárást igénylő filmforgatáshoz;
13. 3,5 t összsúly alatti üzemképtelen jármű tárolásához 15-30 nap között;
14. 1 m²-nél kisebb, nem építési engedély köteles hirdető berendezés (pl. megállító
tábla) közterületen történő elhelyezéséhez;
15. reklámcédula, szórólap terjesztéséhez;
16. alapzatos zászlórúd elhelyezéséhez.
(2) Nem adható közterület-használati engedély:
a) zöldség-gyümölcs, csomagolt élelmiszer árusítására közintézmények bejáratához;
b) I. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos eszközök használatára;
c) közintézmények, középületek falára, élő fára, közúti jelzőtáblára történő hirdető
berendezés kihelyezésére;
d) közterületen tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, kivéve tűzijáték
megszervezéséhez;
e) közterületi út, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatán festett kivitelben,
közparkban, középületek falain, közterületen álló fákon, padokon, emlékműveken,
szobrokon, valamint a helyi védettség alá helyezett területeken hirdető berendezés
elhelyezésére;
f) olyan hirdető-berendezés elhelyezéséhez, amely a Helyi Építési Szabályzatba
ütközik;
g) a rendezvények időtartama alatt, amennyiben a rendezvény szervezője közterülethasználati jogosultsággal rendelkezik;
h) építménynek minősülő reklámtáblára;
i) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű, valamint személygépkocsinak,
motorkerékpárnak nem minősülő jármű közterületen tárolására;
j) 3,5 t összsúly feletti üzemképtelen jármű tárolására.
(3) Nem kell közterület-használati engedély:
1. Fertőd Város Önkormányzatának rendezvényéhez, költségvetése terhére
megvalósuló építési munkához, intézménye részére biztosított közterülethasználathoz;
2. a közterületbe 10 cm-en túl nem benyúló cégtábla, cégfelirat, kirakatszekrény,
vitrin, hirdető (reklám) berendezés elhelyezéséhez;
3. a közterületbe benyúló - az építési szabályoknak megfelelő - építményrész,
szerkezeti elem, különösen üzlethomlokzat (portál), védőtető, előtető, napellenző
ponyva, üzleti ernyőszerkezet, előlépcső, ablakrács, világítótest, cégér, falra
kihajtva rögzített nyílószárny, levélgyűjtő szekrény, időszakonként és rövid ideig
nyitvatartó nyílószárny elhelyezéséhez, ameddig az hirdetési (reklám) célt nem
szolgál;
4. tüzelő, egyéb ömlesztett anyag, bútor, háztartási felszerelés, konténer 48 óra
időtartamot meg nem haladó tárolásához, illetve a közterület költözés vagy
lomtalanítás célú igénybevételéhez;
5. az érintett közterület rendeltetéséhez, fenntartásához szükséges használathoz;
6. a közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű berendezés elhelyezéséhez;
7. közterületen, az alatt vagy felett lévő távközlési kábelek, közművek fenntartása,
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hibaelhárítása érdekében végzett munkához, fegyveres erők, rendvédelmi szervek,
mentők, tűzoltóság, vízügyi szolgálat feladatának ellátásához, köztisztasággal,
környezetvédelemmel összefüggő tevékenységhez, közművek működéséhez
szükséges közérdekű létesítmények, tárgyak elhelyezéséhez;
8. építőanyag, építéshez szükséges eszköz, szerkezet, bontásból származó anyag 48
óránál rövidebb időtartamú tárolásához;
9. virág előkert létesítéséhez;
10. a szemétgyűjtés idejére kihelyezett gyűjtőedények elhelyezéséhez;
11. műszakilag indokolt esetben, amikor az elhelyezés az ingatlanon belül nem
megoldható, szemétgyűjtő edény gyűjtés idején túli közterületen történő
tárolásához;
12. nyilvános állandó, illetve mobil jellegű illemhely elhelyezéséhez;
13. a fák és a zöldterületek védelmét szolgáló berendezés elhelyezéséhez, ha az
hirdetési (reklám) célt nem szolgál;
14. köztárgy elhelyezéséhez;
15. jótékonysági célú rendezvényhez;
16. közvetlen életveszély elhárításához szükséges közterület-használathoz, a közút, a
járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos
közterület igénybevételéhez;
17. az önkormányzati intézmények és az önkormányzati tulajdonú szervezetek,
gazdasági társaságok közösségi célt szolgáló berendezései után (sózó edények,
kézi hulladékgyűjtők, szelektív hulladékgyűjtők);
18. 3,5 t összsúly alatti üzemképtelen jármű közterületen tárolásához 15 napig;
19. minden további esetben mely nem tartozik a (1) és (2) bekezdés hatálya alá.
(4) A közterület-használati ügyekben a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a
Polgármester dönt.
3. § A közterület használati engedély akkor adható ki, ha:
a) a közterület rendeltetésszerű biztonságos használatát nem akadályozott;
b) a közterület-használat az országos településrendezési és építési szakmai
követelményekről szóló jogszabályban, a Helyi Építési Szabályzatban, szabályozási
tervben foglaltaknak megfelel;
c) az igénybevétel műemlékvédelmi, köztisztasági, közegészségügyi rendelkezéseket
nem sért;
d) a kérelmező - szükség esetén - az építési munka végzésének időtartamára a közterület
felől - a városképi követelményeket kielégítő - kerítés, a gyalogos forgalom számára
védtetővel ellátott átjáró létesítését vállalja;
e) a használat során elhelyezendő tárgyak anyaga, formája összhangban van a
környezetben lévő létesítmények anyagával, formájával;
f) filmforgatáskor a közintézmények megközelítése biztosított, a kérelmező az okozott
kár megtérítését írásban vállalja;
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g) a kérelmező vállalja az engedély megszűnésekor az eredeti állapot helyreállítását, a
közterület tisztán történő átadását, az átadást követő 3 éven belül keletkezett - a
használatból vagy a hibás helyreállításból eredő - süllyedés vagy más hiba saját
költségen történő kijavítását.
4. § (1) A közterület- használati engedélyben kiköthető, hogy a közterületen milyen anyagú,
színű és formájú tárgy helyezhető el, továbbá az elhelyezés feltételei, módja is.
(2) Árubemutatás céljára közterület, illetve kiemelt terület (1.melléklet) csak az üzlet
homlokzatával érintkezően üzletenként legfeljebb 6 négyzetméter alapterülettel vehető
igénybe. Amennyiben az igénybevételre az előbbiek szerint nincsen mód, az árubemutatás a
homlokzat szélességében más helyen is történhet. A (3) bekezdésben foglaltak az
árubemutatásnál is alkalmazhatók.
(3) Mozgatható reklámtábla csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt
helyezhető el. Nem közterületre nyíló üzletek, üzletházak, közös udvarban lévő üzletek esetén
az épület homlokzata elé legfeljebb 1 db tábla helyezhető el.
5. § Közterületi műtárgyon történő reklámozásra, csak a köztárgy tulajdonosának
hozzájárulásával adható közterület-használati engedély.
6. § A közterület-használati engedély jogosultja köteles az igénybevett területet és a
környezetét tisztán tartani és a keletkezett hulladék elszállításáról a közterület-használati
engedélybe foglaltaknak megfelelően gondoskodni.
7. § (1) Közterületi rendezvény kizárólag a 3. mellékletben felsorolt helyszíneken tartható.
Egy helyszínen egyidejűleg legfeljebb egy rendezvény engedélyezhető.
(2) Az engedély nem mentesíti annak jogosultját a tevékenység végzéséhez, rendezvény
megtartásához, közterület használatához, meghatározott termékek forgalmazásához szükséges
további feltételek teljesítése, engedélyek megszerzése alól.
2. A közterület-használati engedély kérelmezése
8. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet e rendelet 1. számú függelékében
meghatározott formában, írásban, legalább a tényleges igénybevétel előtt 10 munkanappal
annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) A kérelemhez csatolandó okiratok:
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű
másolata;
b) gazdasági társaságok esetében aláírási címpéldány egyszerű másolata;
c) helyszínt ábrázoló vázrajz;
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d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységhez szükséges egyéb hatósági,
szakhatósági engedélyek; illetve más EU tagállamból származó, egyenértékű
dokumentumok;
e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevő, az engedélyben
foglaltak betartásáért felelős személyek neve és címe;
f) reklámtábla, hirdető-berendezés elhelyezésére irányuló kérelem esetén annak
fotóját, vagy grafikus rajzát, ami bemutatja a reklámfelületet;
3. A közterület-használati engedély érvényének megszűnése, szünetelése
9. § (1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik:
a) az engedélyben meghatározott időben vagy az ott meghatározott feltétel
bekövetkeztével;
b) a közterület használatát és használatának rendjét érintő jogszabályok megváltozása
miatti visszavonással;
c) az engedélyben vagy a közterület-használatra, illetve a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító engedélyre vonatkozó külön jogszabályban foglaltak miatti
rendkívüli visszavonással.
(2) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye a jogosult halálával vagy - jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli
megszűnésével.
(3) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a jogosult bejelenti a
polgármesternek, hogy a közterület használatával felhagy és az engedélyt egyidejűleg
visszaadja.
10. § Rendkívüli visszavonással visszavonható a közterület-használati engedély, ha a jogosult
a közterületet - felhívás ellenére - a engedélytől eltérő célra és módon, illetve azt meghaladó
mértékben használja vagy – felszólításra - díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
11. § (1) A közterület-használati engedély érvénye a 9.§ (1) bekezdés a) pontjában
szabályozott esetben és lejárata előtt legalább 10 munkanappal korábban benyújtott kérelemre
meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezése és a meghosszabbítás engedélyezésére
az e rendeletben az eredeti engedély megadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
(2) Nem hosszabbítható meg az engedély érvényessége, ha a meghosszabbítást kérőnek az
önkormányzattal szemben közterület-használatból eredő bármilyen díj hátraléka van;
12. § (1) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény
nélkül köteles a közterület eredeti állapotát –annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.
(2) A Polgármester az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a
közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult
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kérelmére.
(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj
megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig
a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
4. A hirdető berendezések elhelyezésének általános előírásai
13. § (1) Hirdető berendezés elhelyezésére közutak mellett az érintett közút kezelőjének; a
rögzítésre igénybe vett épület vagy közmű esetén annak tulajdonosának, kezelőjének
hozzájárulásával adható engedély.
(2) A hirdető berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más
részeinek és a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát, illetve a közterületfenntartási munkát.
14. § (1) A város közterületén elhelyezett és a lakosság részére ingyenes hirdetési lehetőséget
biztosító hirdető berendezések után közterület-használati díjat nem kell fizetni.
(2) Hirdetmény, plakát a rendszeresített hirdetési felületeken engedély nélkül elhelyezhető.
(3) Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát középület falára, ajtajára, kerítésére,
fára, közvilágítási oszlopra, jelzőtáblára, - e célra ki nem jelölt - létesítményre elhelyezni.
(4) A jogszerűen kihelyezett hirdető berendezések folyamatos karbantartását, tisztítását,
valamint az engedély megszűnését követően azok eltávolítását engedélyes köteles elvégezni.
(5) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblákon,
falfelületeken elhelyezte, illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem
tesz eleget, költségére az önkormányzat végezteti el a plakátok eltávolítását.

5. A közterület-használati díj
15. § (1) A közterület-használatért a közterület-használati hozzájárulás jogosultja a 2.
melléklet szerinti közterület-használati díjat köteles fizetni. Az Önkormányzat a közterülethasználati díjat rendeletben állapítja meg és azt a jogosultakkal szemben érvényesíti.
(2) A 2. mellékletében szereplő közterület-használati díjakat általános forgalmi adó nélkül kell
érteni.
16. § (1) A közterület-használati díj megfizetése szempontjából minden töredék négyzetméter
teljes négyzetméternek és minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít.
(2) Reklámhordozók esetén annak hirdetőfelületét kell a díjszámítás alapjaként figyelembe
venni, kétoldali hirdetőfelület esetén mindkét oldalát.
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17. § (1) A közterület-használati engedélyben megállapított díjat az engedély jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással vagy
készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában kell megfizetni.
(2) A visszavonásig érvényes közterület-használati engedély esetén a határozatban rögzített
időtartamra, egy összegben, vagy havonta előre, minden hónap 10. napjáig köteles megfizetni
a közterület-használati díjat.
(3) A közterület-használati díjat az önkormányzat minden év december 31. napjáig
felülvizsgálja.
6. A közterület-használati díj fizetése alóli mentesség és kedvezmény
18. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a közlekedési vállalatok (Volán, MÁV) megállói karbantartásához szükséges
tárolói után;
b) a műemlékvédelem vagy helyi védettség alatt álló építmény felújítási munkáival
kapcsolatos közterület-használatért;
c) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltók,
továbbá a vízügyi szolgálat műtárgyainak, mobiliáinak alaptevékenységük céljára
és idejére történő elhelyezése után;
d) az Önkormányzat vagy intézményei által szervezett vagy támogatott rendezvények
esetén ;
e) a közvetlen lakossági kezdeményezésre
összefüggő igénybevétel esetén;
f)

végzett

közműépítési

munkával

ingyenes, bárki által szabadon igénybe vehető sport, kulturális, egészségmegőrző,
egészségügyi szűrő vizsgálat célú tevékenység, rendezvény, egyházi rendezvény
esetén.

(2) Mentességről, kedvezményről, fizetési halasztásról- legfeljebb 6 hónapra- különös
méltánylást érdemlő esetekben a polgármester átruházott hatáskörben dönt.
(3) Különös méltánylást érdemlő körülmény:
a) a jogosult rendkívüli halálesete;
b) betegsége;
c) bekövetkezett elemi kár.
(4) A mennyiben a közterület használati engedéllyel rendelkező jogosult a közterületet nem
veszi igényben, a polgármester átruházott hatáskörben – a jogosult kérelmére- gondoskodik a
díjfizetési kötelezettség törléséről.
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7. A jogellenes közterület-használat következményei
19. § (1) Aki közterületet engedély nélkül vagy a engedélytől eltérő módon, illetve azt
meghaladó mértékben használ, köteles felhívására a jogellenes közterület-használatot
haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti
állapotának helyreállítására.
(2) Az eredeti állapot helyreállítási kötelezettség elmulasztása esetén a Polgármester az
eredeti állapot helyreállítását, a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti,
amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.
(3) A Polgármester az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és a (2)
bekezdésében megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíttathatja, ha
az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület
rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős
közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az
esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
20. § Annak, akinek a részére kiadott közterület-használati engedélyt a 10.§- ban foglalt okok
valamelyike miatt rendkívüli visszavonással visszavonják, a jogellenes közterület-használat
megállapításától számított 3 hónapon belül nem kaphat újabb közterület-használati engedélyt.
21. § A jelen rendeletbe foglalt előírások megtartását a jegyző a helyszínen ellenőrizheti.
22. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki:
a) a közterületet közterület-használati engedély nélkül használ, illetve a közterületet a
közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérően használ, vagy az engedélyben
előírt kötelezettségeit nem teljesíti;
b) a közterület-használati engedélyt nem tartja az általa végzett munkálatok, tevékenység
helyszínén;
c) a jogszerűen kihelyezett hirdető berendezés, hirdetőtábla folyamatos karbantartásáról,
tisztántartásáról nem gondoskodik;
d) hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát falra, fára, közvilágítási oszlopra,
jelzőtáblára, ajtóra és e célra ki nem jelölt létesítményre elhelyez;
e) 3,5 t összsúly feletti járművet közterületen tárol.
23. § Jármű tárolásának minősül, ha a jármű 22.óra 00 perc és 06 óra 00 perc között
folyamatosan, a nap többi részében pedig legalább 1 órát meghaladóan közterületen áll.
24. § (1) Az eljárás lefolytatásra és közigazgatási bírság végrehajtására a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) Az eljárás lefolytásása tekintetében a Képviselő- testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre
ruházza.

8

25. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt kiszabható közigazgatási bírság
legmagasabb összege 150 000 Ft.
(2) Helyszíni intézkedés során a tiltott, közösségellenes magatartást elismerő személlyel
szemben kiszabható helyszíni bírság legmagasabb összege 50 000 forint, melyet az elkövető 8
napon belül az önkormányzat számlájára történő befizetéssel teljesíthet.
2. Záró rendelkezések
26. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet előírásait a már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetében is
alkalmazni kell.
(3) Hatályon kívül kerül a 19/1998. (XII. 11.) önkormányzati rendelet, 8/1999. (IV.30.)
önkormányzati rendelet, 5/2000.(III.1.) önkormányzati rendelet, 12/2000.(XI.16.)
önkormányzati rendelet, 20/2005. (XI.4.) önkormányzati rendelet.

Kocsis Ferenc

Ujlakiné Dr. Pék Éva

polgármester

jegyző
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1. melléklet a ____/2012. (___) önkormányzati rendelethez
I. Kiemelt területek:
1.Fő utca 126 és 129 sz. közút a sírdombig,
2.Béke utca,
3.Bartók Béla utca, Óvoda utca közötti része,
4.Madách sétány,
5.Mentes Mihály utca.
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2. melléklet a _____/2012.(___) önkormányzati rendelethez
A

B

ÚJ

C

ÚJ

1.

A közterület igénybevételének célja

Kiemelt
területen

2.

Közterületre 10cm-en túl benyúló vitrin,
kirakatszekrény 2.§(1) 2.

275
Ft/m2/hó

550

140 Ft/m2/hó

280

3.

Közterületre 10cm en túl benyúló cégtábla,
hirdető-, reklámtábla, plakát 2.§(1) 2.

330
Ft/m2/hó

660

165 Ft/m2/hó

330

4.

Árusító és egyéb pavilon, önálló hirdetőberendezés elhelyezése 2.§(1) 1., 2.§(1) 5.

220
Ft/m2/hó

440

110 Ft/m2/hó

220

5.

Árusítás és vásár 2.§(1) 11.

2500Ft/m2/
nap, de min
15 000Ft

MARAD

2000Ft/m2/nap
, de min
10 000Ft

MARAD

6.

Kiállítás 2.§(1) 11.

30
Ft/m2/nap

60

30 Ft/m2/nap

60

7.

Építőanyag tárolás közterületen 48 órán túl
2.§(1) 6.

30
Ft/m2/nap

60

13 Ft/m2/nap

26

8.

Építkezés céljából igénybe vett közterület 1
éven belül 2.§(1)6.

165
Ft/m2/hó

330

80 Ft/m2/hó

160

9.

Építkezés céljából igénybe vett közterület 1
éven túl 2.§(1) 6.

300
Ft/m2/hó

600

165 Ft/m2/hó

330

10.

Építkezéshez szükséges állványzat,
szerkezet, eszköz elhelyezése 48 órán túl
2.§(1) 1.

60 Ft/m2/hó

120

30 Ft/m2/hó

60

11.

110
Ft/m2/hó

220

60 Ft/m2/hó

120

12.

Közterület kereskedelmi, vendéglátó-ipari
hasznosításához (vendéglátó-ipari előkert,
terasz létesítése), árukirakodás céljából
történő igénybevételéhez; 2.§(1) 8., 2.§ (1)
3.
Filmfelvétel 2.§(1) 12.

440
Ft/m2/nap

500

275 Ft/m2/nap

300

13.

Árubemutatás 2.§(1) 9.

550
Ft/m2/nap

1100

275 Ft/m2/nap

550

14.

Üzleti göngyöleg, áru tárolása 2.§(1) 10.

30
Ft/m2/nap

60

13 Ft/m2/nap

26

15.

Mutatványos, cirkuszi menazséria, alkalmi
jellegű rendezvény 2.§(1) 7.

60
Ft/m2/nap

120

30 Ft/m2/nap

60

16.

Reklámcédulák, szórólapok terjesztése

1 Ft/db

2

1 Ft/db

2

11

Egyéb
területen

2.§(1) 15.
17.

Alapzatos zászlórúd, útbaigazító tábla
elhelyezése 2.§(1) 16.

220
Ft/m2/hó

440

110 Ft/m2/hó

220

18.

Mozgóbolti árusítás 2.§(1) 4.

8 Ft/m2/nap

250

4 Ft/m2/nap

125

19.

3,5 t összsúly alatti üzemképtelen jármű
tárolása 15-30 nap között
(személygépkocsi) 2.§(1) 13.

60
Ft/szgk/nap

120

30 Ft/szgk/nap

60

20.

3,5 t összsúly alatti üzemképtelen jármű
tárolása 15-30 nap között (egyéb gépjármű)
2.§(1) 13.

550
Ft/gk/nap

1100

275 Ft/gk/nap

550

21.

Plakát elhelyezése csak tartószekrénybe

330
Ft/m2/hó

660

165 Ft/m2/hó

330
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3. melléklet a ___/2012. (______) önkormányzati rendelethez

I. Rendezvényhelyszínek:
1.

Haydn-sétány

2.

Madách sétány: sportpálya, iskolaudvar

3.

Tócsa-dűlő

4.

volt szovjet laktanya alakuló tere (süttöri városrész)

5.

Béke út-Széchenyi utca elágazás
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1. függelék

Fertőd Város Polgármestere részére

illetékbélyeg helye

KÉRELEM
Közterület-használati engedély kiadásához
Kérelmező adatai:
Neve: …………………………………………………………
Telefonszáma: (nem kötelező megadni)………………..…..
Lakcíme: ..............................................................................................................................
E-mail címe: ........................................................................
Születési hely és idő: .................................................. Személyi ig. szám: .......................
Anyja neve: .............................................. Adóigazgatási azonosító száma:.....................
Vállalkozói igazolvány száma: ..........................................................................................
Bankszámla száma: .............................................................................................................
Számlavezető Fiók neve: ....................................................................................................
Gazdasági társaságok esetében:
Neve: ................................................................................. Telefon: ..................................
Székhely/telephely :............................................................. E-mail: ……………………
Cégjegyzékszáma: ................................... Adóigazgatási azonosító száma: ...................
Képviselője/aláírásra jogosult neve:……………………………………………………
Bankszámla száma: .............................................................................................................
Számlavezető Fiók neve: ....................................................................................................
A közterület használat helye: .............................................................................................
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Használat ideje:……………………………………………………………………………………

A közterület-használat célja: (kéljük a megfelelőt bejelölni!)








vendéglátó-ipari előkert (asztalok, székek elhelyezése)
üzlet előtti kitelepülés
üzlet előtti mobil reklámtábla
rendezvény
rendezvény hangosítással
3 napnál hosszabb rendezvény hangosítással
egyéb …………………………………………………….

Az igényelt közterület nagysága: ......... m2 előkert, illetve kitelepülés
.................. m2 megállító tábla (mobil reklámtábla)
.................. m2 rendezvényterület
…………….m2 egyéb …………………………………..
Az üzlet/rendezvény szervező megnevezése: …………………………………………….
Működési engedély száma:…………………………………………………………………
A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevő, az engedélyben foglaltak
betartásáért felelős személy/ek
neve:……………………………………………………………………………………..…….
Visszavonásig érvényes közterület-használat esetén: (kérjük a megfelelőt bejelölni
Fizetés módja: egy összegben / vagy havonta előre minden hó 10. napjáig
A kérelmező tudomásul veszi, hogy a kérelem benyújtása a közterület használatára nem jogosítja
fel.
Fertőd, 20.………….hó…………..napján

kérelmező aláírása
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Kérjük, hogy az alábbi mellékleteket csatolja!

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat (vállalkozói
engedély, cégbírósági bejegyzés, üzlet működési engedélye) egyszerű másolatát.
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot
3. Az elhelyezni kívánt létesítmény, elárusító asztal, mobil reklámtábla leírását és műszaki
rajzát, vagy fényképét.
4. Gazdasági társaságok esetében aláírási címpéldány egyszerű másolatát
5. Reklámtábla, hirdető-berendezés elhelyezésére irányuló kérelem esetén annak fotóját vagy
grafikus rajzát, amely bemutatja a reklámfelületet
6. 3000 Ft értékű eljárási illetéket
7. katasztrófa-védelmi szakhatósági hozzájárulást, amennyiben jogszabály előírja
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