Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2013. (XI. 22.)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl szóló 33/2012.(X. 26.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a mozgóképrıl szóló 2004.
évi II. törvény 37.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
(1)
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a közterületek használatáról
és rendjérıl szóló 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §
(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közutak mőtárgyaira, magánutak területére,
és a vásárokról és a piacokról szóló külön rendeletben szabályozott esetekre.”
2. §
(1)

A Rendelet 4. § (2) bekezdés d) - e) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„d) kis kiterjedéső, 100 m2-t meg nem haladó alkalmi árusítás, tevékenység,
e) nagy kiterjedéső, 100 m2, vagy azt meghaladó kiállítás, alkalmi vásár, sport-,
kulturális rendezvény, családi eseményekkel kapcsolatos rendezvény, mutatványos
tevékenység,”

(2)

A Rendelet 4. § (4) bekezdése a következı i) ponttal egészül ki:
„i)

arra a tevékenységre, helyszínre, ahol folyamatban lévı közterület-használat áll
fenn és a g) ponton kívül díjhátralékkal, vagy korábbi határozatba foglalt, végre
nem hajtott kötelezettséggel terhelt.”
3. §

(1)

A Rendelet a 4. § után a következı 2/A alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:
„2/A Közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételek
4/A. §
(1)

A forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetére az Önkormányzat 30 napon belül köteles újra
biztosítani a közterület-használatot

(2)

Díjfizetési kötelezettség alól mentes a legfeljebb 1 nap idıtartamú, közérdekő
célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztı témájú,
vagy filmmővészeti állami felsıoktatási képzés keretében készülı) filmalkotások
forgatása.”
1. §

(1)

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(1)

Közterület-használat akkor engedélyezhetı, ha az a közúti- és gyalogos
forgalmat nem akadályozza, veszélyezteti.
2. §

(1)

A Rendelet 6. § helyébe a következı rendelkezés lép:
„6. §
(1)
(2)

(3)
(4)

A közterület használat határozott vagy határozatlan idıre engedélyezhetı,
legrövidebb idıtartama 1 nap.
A határozatlan idıre szóló engedély visszavonásig érvényes, kivéve, ha a
kérelmezı bejelenti a közterület használatának megszüntetését, vagy fizetési
kötelezettségét nem teljesíti.
A közterület használatának megszőnése a bejelentés szerinti nap és a bejelentés
beérkezésének napja közül a késıbbi idıpont.
Az engedély szüneteltetésére nincs lehetıség.”
3. §

(1)
(2)

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. §

(1)

Ez a rendelet 2013. november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı
napon hatályát veszti.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyzı

A kihirdetés napja: 2013. november 22.
dr. Balogh László sk.
jegyzı
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1. melléklet a 21/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
közterület-használat engedélyezéshez
1.

Kérelmezı adatai:

1.1.

Kérelmezı neve: ………………………………………………………………………...

1.2.

Lakcím, telefon: ………………………………………………………………………...

1.3.

Elektronikus levélcím (e-mail):………………………………………………………….

1.4.

Székhelye/telephelye:……………………………………………………………………

1.5.

A kérelmezı tevékenységi köre: /egyéni vállalkozói igazolvány, vagy cégbírósági
végzés szerint/……………………………………………………………………….......

2.

A közterület használatára vonatkozó adatok:

2.1.

A közterület-használat célja:.............................................................................................

2.2.

A közterület-használat helye: …………………………………………………………...

2.3.

Igényelt idıtartam:………év………hó……naptól

…………év………hó………napig,

vagy határozatlan ideig (utóbbi esetben kérjük

aláhúzni!)
2.4.

Igényelt alapterület/felület (m2) ………………………………………………………...

3.

A kérelem mellékletei:

3.1.

A tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolati példánya /pl.: vállalkozói
igazolványt, cégbírósági végzés stb./.
A helyszínrajz, a közterület-használat helyének megjelölésével, méretezésével.
Országos közút mellett a közútkezelı hozzájárulása vagy nyilatkozata arról, hogy a
hirdetı-berendezés, hirdetési célú tábla, ponyva a közúti jelzésekkel össze nem
téveszthetı, a láthatóságot nem akadályozza, nem alkalmas arra, hogy a közlekedık
figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyeztesse; illetve
a tevékenység a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát nem veszélyezteti.
Illetékbélyeg (alap eljárási illeték: 3.000.- Ft).

3.2.
3.3.

3.4.

4.
A kérelem aláírásával egyidejőleg kötelezettséget vállalok arra vonatkozóan, hogy az
általam igénybevett közterületet, a használat jogosultságának lejártával az eredeti állapotnak
megfelelıen adom vissza, illetve hagyom el. A lejárat napjával, minden külön felszólítás
nélkül tisztán, újra igénybe vehetı állapotot hagyok tevékenységem után.
Lajosmizse, …….év…….hó…..nap
………………………………..
kérelmezı neve / PH”
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2. melléklet a 21/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

A közterület - használatáért fizetendı díjak:

1. pavilon, fülke elhelyezése
2. építési munkák végzésére

szolgáló állvány, építıanyag és
építési hulladék tároló konténer
elhelyezése /6 hónapig
díjmentes/

A
I. kiemelt kategória

B
II. kategória

1.000 Ft/hó/m2

700 Ft/hó/m2

250 Ft/hó/m2

250 Ft/hó/m2

450 Ft/hó/m2

300 Ft/hó/m2

3.

3.1 vendéglátó-ipari egységhez
elıkert, kerthelyiség, terasz
létesítése,
üzlethelyiséghez
kapcsolódó
árusítás
nyári
idıszakban (április 1-tıl október
31-ig)
3.2 vendéglátó-ipari egységhez
elıkert, kerthelyiség, terasz
létesítése,
üzlethelyiséghez
kapcsolódó
árusítás
téli
idıszakban (november 1-tıl
március 31-ig)
4. kis kiterjedéső, 100 m2-t meg
nem haladó alkalmi árusítás,
tevékenység, filmforgatás
5. nagy kiterjedéső, 100 m2, vagy
azt meghaladó kiállítás,
alkalmi vásár, sport-,
kulturális rendezvény,
mutatványos tevékenység,
családi eseményekkel
kapcsolatos rendezvények,
filmforgatás
6. lakodalmas sátor elhelyezése

350 Ft/hó/m2

200 Ft/hó/m2

200 Ft/nap/m2

150 Ft/nap/m2

40 Ft/nap/m2

20 Ft/nap/m2

6.000 Ft/alkalom

6.000 Ft/alkalom

6.500 Ft/hó

6.500 Ft/hó

1.500 Ft/hó/m2

750 Ft/hó/m2

500 Ft/hó/t

250 Ft/hó/t

7. változó helyen, jármőbıl,

gépjármőbıl történı árusítás
8. közterületen hirdetı-berendezés,

hirdetési célú tábla, ponyva, stb.
elhelyezése
9. jármővek tárolása
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