KEREKI KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETE
9/2008.(X.31.) szamu rendelete
A KOZTERULETEK HASZNALATAROL^

Kereki Kozseg Kepviselo-testulete az 1990. evi L X V . torveny 16. § (1) bekezdeseben foglalt
felhatalmazas alapjan az alabbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatalya
1. §
(1) E rendelet teruleti hatalya kiterjed Kereki kozseg kozigazgatasi teriileten:
a) Kereki Kozseg Onkormanyzata tulajdonaban alio es az ingatlan nyilvantartasban
kozteriiletkent nyilvantartott foldteriiletekre;
b) Kereki Kozseg Onkormanyzata tulajdonaban alio foldteruleteknek, illetve
epitmenyeknek kozhasznalatra atadott reszere;
c) maganszemely, vagy jogi szemely tulajdonaban alio foldteriilet kozhasznalatra
atadott reszere.
(2) A z onkormanyzat tulajdonaban levo kozteriileteket az onkormanyzat vagyonarol szolo
rendelet tarialmazza.
2. §
A rendelet szemelyi hatalya kiterjed minden termeszetes es jogi szemelyre, jogi
szemelyiseggel nem rendelkezo szervezetre, akik, vagy amelyek allando, illetve ideiglenes
jelleggel a varos teriileten tartozkodnak, tevekenykednek.
A kozterulet hasznalata, kozterulet -hasznalati engedely

A kozteruleteket, azok epitmenyeit, berendezeseit es felszereleseit - allaguk serelme nelkiil es
az altalanos magatartasi szabalyok betartasaval - mindenki ingyenesen hasznalhatja.
4.§
(1) Kozteriiletet, masok kozteriilet hasznalatat korlatozo vagy kizaro modon hasznalni,
kizarolag a jelen rendeletben szabalyozott esetekben es modon, a tuiajdonos
onkormanyzattal kotott berleti szerzodes alapjan, kozteriilet berleti dij elleneben
lehetseges, melynek merteket az 1. szamu melleklet tartalmazza.
(2) Kozteriilet -berleti szerzodest kell kotni:
a) a kozteriiletre benyulo iizlethomlokzat, kirakatszekreny, iizlet vedotetoje, hirdeto
berendezes (fenyreklam), ceg- es cimtabla elhelyezesere, kiveve a 7. § d) pontjaban
foglalt esetet;
' Modositotta a 8/2013.(X.7.) onkorm^nyzati rendelet. Hat^lyos; 2013. szeptember 8. napjatdl.
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b)
c)
d)
e)

mozgo elarusito fiilke, pavilon ideiglenes elhelyezesere;
onallo hirdeto berendezesek. figyelmezteto- es tajekoztato tablak elhelyezesere;
epitesi munkavai kapcsolatos allvany, epitoanyag, tormelek elhelyezesere;
alkalmi es mozgo arusitasra, illetve cirkuszi-, mutatvanyos tevekenyseg, bucsus sator,
korhinta celjara;
f) vendeglato -ipari elokert, kitelepules celjara, Uzleti szallitas, illetve rakodas alkalmaval
gongyolegek elhelyezesere, arukirakodasra;
g) teher- es aruszallitasra szolgalo gepjarmii, mezogazdasagi vontato, munkagep,
potkocsi; dij elleneben szemelyszaltitasra szolgalo gepjarmii tarolasara vonatkozoan;
h) egyeb kozterulet hasznalat eseten.
5. §

(1) A rendelet hatalya ala tartozo kozteruleteket rendeltetesuktol eltero celra csak koz-teriilet berleti szerzodes alapjan szabad hasznalni. A rendeltetestol eltero hasznalat ideiglenes
jellegii, a berleti szerzodes hatarozott idotartamra - legfeljebb 1 evre kotheto.
(2) Kozterulet -berleti szerzodes 6 honapot meghalado idotartamra a kepviselo-testiilet
hozzajarulasaval kotheto.
(3) A kozteriilet-berleti szerzodesben berbeado az onkormanyzat (a tovabbiakban: berbeado),
berlo pedig barmely maganszemely, jogi szemely vagy jogi szemelyiseg nelkiili szervezet
lehet, aki az e rendeletben foglaltak szerint a berbeadoval meg-allapodast kot.
6. §
A berbeado csak azzal kothet kozterulet -berleti szerzodest, aki a kozteriileten folytatando
tevekenyseg vegzesehez sziikseges hatosagi es szakhatosagi engedelyekkel, hozzajarulasokkal
( kereskedelmi, szolgaltato tevekenyseg vegzesere jogosito okirattal. mezogazdasagi termeloi
tevekenysegrol szolo igazolassal stb.) rendelkezik es azokat a berbeadonak bemutatta.

(1) Kozteriilet -berleti szerzodes nelkiil hasznalhato a kozteriilet:
a) a kozut { jarda ) epitesevel, javitasaval, fenntartasaval kapcsolatban a kozut ( jarda )
kozteriiletenek elfoglalasakor;
b) az uttartozekok es a koziiti kozlekedes iranyitasanak celjat szolgalo berendezesek
elhelyezesekor;
c) a kozteriileteken, illetoleg az alatt, vagy felett elhelyezett kozmiivek hibaelharitasa
erdekeben vegzett munkaknal;
d) a kozteriiletbe a jardaszinttol mert 3,0 m magassagig legfeljebb 10 cm -re, 3,0 m
magassag felett legfeljebb 150 cm -re benyulo uzlethomlokzat, kirakatszekreny,
iizlet
vedotetoje, hirdeto -berendezes ( fenyreklam ), ceg- es cimtabla elhelyezesehez;
e) haztartasi huUadektarolo edenyzetnek kizarolag a szallitas napjan torteno elhelyezesere;
f) szervezett lomtalanitas elozetesen meghirdetett idejere a haztartasi lim-lom elszallitasa
celjabol, rendezett modon torteno elhelyezesere.
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(2) Kereskedelmi tevekenyseg folytatasahoz sziikseges kozterulet-hasznalatra szerzodes az
uzletek miikodeserol es a belkereskedelmi tevekenyseg folytatasanak felteteleirol szolo,
tobbszor modositott 4/1997. (1.22.) Korm. rendelet alapjan kotheto.

8. §
(1) Kozteriiletet - az egyeb feltetelek meglete eseten is - csak ugy szabad berbe adni, hogy a
szukseges gyalogos sav mindenkor biztositva legyen.
(2) A kozteruletek berloinek a kozteriiletet ugy kell hasznalnia, hogy az ne zavarja sem a
kozteriilet mas reszeinek, sem a szomszedos ingatlanoknak a rendeltetesszerii
hasznalatat.
(3) A kozteriileten elhelyezett targyakat, valamint a hasznalt kozteriiletet a berlo koteles
rendben es tisztan tartani. A keletkezett hulladek elszallitasa a berlo kotelessege.
(4) A berlo vagy megbizottja a kozteriilet -berleti szerzodes eredeti peldanyat koteles a
tevekenyseg folytatasanak helyen maganal tartani es azt az ellenorzesre jogosult
szemelynek bemutatni.
(5) A kozteriilet -berleti szerzodesben a berlonek kotelezettseget kell vallalnia arra, hogy a
berlet megsziinesevel a kozteriiletet eredeti allapotba visszaallitja.
9. §
(1) A berbeado nem kothet kozterulet -berleti szerzodest, kiveve onkormanyzati erdekbol:
a) biifekocsi tarolasara;
b) satorgarazsok felallitasara, elhelyezesere;
c) lako-, szallito- es tarolo kontener elhelyezesere;
d) szallas-, iidiiles celjara szolgalo eszkoz, targy (utanfuto, lakokocsi, camping sator, stb.)
felallitasara, elhelyezesere;
e) miiemlekileg vagy egyeb szempontbol vedett teruleten.
10. §
(1) A berbeado nem kothet kozteriilet -berleti szerzodest:
a) tiiz- es robbanasveszelyes tevekenyseg gyakorlasara;
a) az eseti rendezvenyek es kitelepiilesek kivetelevel szeszesital arusitasara;
b) a lakossag nyugalmat vagy a kozerkolcsot serto tevekenyseg vegzesere;
c) iizemkeptelen-, roncsjarmii,jarmiikarosszeria tarolasara.
(2) A rendelet alkalmazasa szempontjabol uzemkeptelen jarmii:
a) a hatosagi engedellyel vagy jelzessel nem rendelkezo az a jarmii, amely egyebkent
kozuti forgalomban csak ilyen engedellyel es jelzessel vehet reszt;
b) baleset folytan megseriilt es elhagyott jarmii;
c) miiszaki allapotanal fogva kozuti kozlekedesre alkalmatlan, mert hianyos vagy rones,
vagy seriilt jarmii.
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(3) Kozteriileten uzemkeptelen jarmii nem tarolhato, az uzembentarto vagy tuiajdonos az
iizemkeptelenne valt jarmiivet sajat koltsegen koteles a kozteriiletre 1 3 napon beliil
eltavolitani.

11. §
(1) A berbeado azzal kot kozterulet -berleti szerzodest, aki ezen rendelet mellekleteben foglalt
berleti dijak megfizeteset vallalja.
(2) 6 honapnal rovidebb idotartamra kotott berleti szerzodes eseten a berleti dijat a
szerzodeskoteskor egy osszegben, ermel hosszabb idotartalmu berleti jogviszony eseten a
megallapodasban foglaltak szerint kell megfizetni.
(3) A berbeado, a kepviselo -testiilet hozzajarulasaval, az e rendelet mellekleteben szereplo
berleti dijaknal alacsonyabb osszegii berleti dijra is szerzodest kothet, illetve a berleti dij
fizetesetol eltekinthet, ha
a) a kozteriilet-hasznalat kiilonosen fontos onkormanyzati erdeket szolgal;
b) a berlo a szerzodesben olyan modon ellentetelezi a berleti dijat, amellyel az onkormanyzat
tulajdonaban vagyonnovekedest eredmenyez, vagy onkormanyzati
feladatot vallal
at.
(4) A kozteriilet -berleti dij meghatarozasakor minden megkezdett nap, honap, m^ egesznek
szamit.
(5) A z engedely nelkuli kozteriilet -hasznalat eseten annak megallapitasarol torteno ertesitest
kovetoen kotott megallapodasban a kozteriilet -hasznalati alapdijra egyszeri 5.000,- Ft
osszegii potdij allapitando meg.
12. §
(1) Aki kozteriileten kozteriilet -berleti szerzodes nelkiil heiyez el targyakat, az onkormanyzat
a tuiajdonos veszelyere, karara es koltsegere azokat elszallittathatja. A z elszallitas nem
mentesiti a kozteriilet jogcim nelkiili hasznalojat a szabalysertesi, vagy mas jogszabalyban eloirt - szankciok viselese alol.
(2) A tuiajdonos az elszallitott targyat a megallapitott koltsegek megfizetese utan - de csak az
eltavolitastol szamitott 90 napon beliil - visszakaphatja. E hatarido letelte utan,
amennyiben a targyat az onkormanyzat ertekesitette, csak a targy ertekesitesebol befolyt,
de a megallapitott koltsegekkel csokkentett osszegre tarthat igenyt.
13. §
(1) Kozterulet -berleti szerzodes a szerzodesben meghatarozott ido lejartaval megsziinik.
(2) A hatarozott idotartam lejarta elott azonnaii hatalyu rendkiviili felmondassal elhet a
berbeado, ha a berlo
a kozteriiletet nem a szerzodesben foglalt celra hasznalja;
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nem, vagy nem csak azt a kozteruletet hasznalja, amelyre a szerzodes alapjan
jogosultsagot szerzett;
- a kozterulet -berleti szerzodesben vallalt kotelezettsegeit sulyosan megszegi,
kiilonosen ha az esedekesse valo kozterulet -berleti dijat felhivas ellenere sem fizeti
meg.
(3) A berlot is megilleti a hatarozott idotartam lejarta elott a rendkiviili, azonnaii hata-lyu
felmondas joga, ha a berbeadonak felrohato okbol a kozteruletet a szerzodesben
meghatarozott celra nem tudja hasznalni.
(4) Ha a berlo erdekkoreben felmerulo barmely okbol ( pi. betegseg, kereskedelmi
jogosultsag elvesztese, stb. ) a berelt kozteriileten a hatarozott idotartam lejarta elott
tevekenyseget megsziinteti, egyoldalu felmondassal nem elhet, de kezdemenyezheti
a
berbeadonal a kozterulet -berleti szerzodes megsziinteteset.

13/A. §^
(1) A mozgokeprol szolo 2004. evi II. torveny (a tovabbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotas
forgatasa celjabol torteno kozteriilet-hasznalat (a tovabbiakban: filmforgatas celu kozteriilethasznalat) vonatkozasaban a rendelet szabalyait az e szakaszban foglalt elteresekkel kell
alkalmazni.
(2) A filmforgatas celu kozteriilet-hasznalattal osszefiiggo, az Mgtv-ben meghatarozott
kepviselo-testiileti hataskoroket a polgarmester gyakorolja.
(3) A kozteriilet filmforgatasi celu hasznalatanak dija 200 Ft/m2. Ezen meghatarozott dij alol
mentesseg kizarolag kozerdeku celokat szolgalo filmalkotasok forgatasa eseten adhato.
Kozerdekii celokat szolgalnak kiilonosen az oktatasi, a tudomanyos es az ismeretterjeszto
temaju filmalkotasok.
(4) Turisztikailag kiemelt teriilet Kereki kozsegben nem keriil meghatarozasra.
13//B. §^
(1) A filmforgatas celu kozteriilet-hasznalat nem haladhatja meg az egy het idotartamot.
(2) Vasarnapra es unnepnapra vonatkozo kozteriilet-hasznalat 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 kozteriilet-hasznalatot engedelyezni, ameddig a filmforgatas
akadalyozott volt. A kozteriilet-hasznalatot 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 kozterulet-hasznalo koteles folyamatosan biztositani. E kotelezettseget nem
tartaimazo hatosagi szerzodes nem hagyhato jova.

Kiegeszitette a 8/2013. (X.7.) Onkormanyzati rendelet I. §-a. Hat^lyos: 2013. szeptember 8. napjatol.
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Zaro rendelkezes
14. §
(1) A kozterulet berbeadasaval kapcsolatos hataskoroket a polgarmester gyakorolja.
(2) A folyamatban levo iigyekben is alkalmazni kell.
(3) E rendelet 2008. november 1. napjan lep hatalyba, hatalyba lepesevel egyidejiileg hatalyat
veszti a Kereki Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 26/2004.(XII.21.) szamu
rendeletevel modositotl 3/2004.111.08.) szamii rendelete.
(4) E rendelet a belso piaci szabalyozasrol szolo, az Europai Parlament es a tanacs
2006/123/EK iranyelvnek valo megfelelest szolgalja
Kereki, 2013. oktober 7.

Marton Lajos sk,
polgarmester

<

cimzetes fqjegyzo
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1. szamu melleklet

Kozterulet -hasznalati dijtetelek

1. ) A kozteriiletre benyulo uzlethomlokzat (portal), kirakatszekreny,
uzlet vedotetoje ( emyoszerkezet), hirdeto-berendezes
(fenyreklam), ceg es cimtabla eseten a m^-enkenti dij a tenyleges
feliiletet figyelembe veve:
100,-Ft/m^/hd,
2. ) Mozgo elarusito fiilke, pavilon:

500^- Ft/m^/nap,

3. ) Onallo hirdeto berendezesek, figyelmezteto- es tajekoztato tablak,
transzparensek elhelyezesere:
100,-Ft//nap,
4. ) Epitesi munkavai kapcsolatos allvany, epitoanyag, tormelek elhelyezesere:
100,-Ft//nap,
5. ) Cirkuszi-, mutatvanyos tevekenyseg, korhinta celjara:

2,500,- Ft/nap,

6. ) Alkalmi es mozgo arusitas, bucsus sator celjara:

1,000,- Ft/nap,

7. ) Vendeglato -ipari elokert, kitelepules celjara, iizleti szallitas, illetve
rakodas alkalmaval gongyolegek elhelyezesere, arukirakodasra:
500,- Ft/m^/ho,
8. ) Teher es aruszallitasra szolgalo gepjarmii, mezogazdasagi vontato,
munkagep, potkocsi; dij elleneben szemelyszallitasra szolgalo
gepjarmu tarolasara vonatkozoan:
1.000,-Ft/ho,
Egyeb kozterulet -hasznalat:

Egyedi dijszabds

