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             Polgármestere 
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                                                            E L Ő T E R J E S Z T É S  

a 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                     2011. április 28-án tartandó ülésére.  
 
 
N a p i r e n d:  A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település  
                          tisztaságáról szóló 1/2000. (I.20.) számú rendelettel kapcsolatos törvényességi  
                          észrevétel megtárgyalása.   
                          
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szó-
ló 1/2000. (I.20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) előírásaival kapcsolatban a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 98. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljár-
va Somogy Megyei Kormányhivatal Főigazgatója törvényességi észrevételt tett.  
 
A törvényességi észrevétel szerint az Ör. 1. §. (1) bekezdés b) pontja szerint közterület az ingatlan-
nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, az Ör. ide sorolja a helyi közutakat is. 
A mozgó- és mozgóbolti árusítás feltételezi az önkormányzati tulajdonú közút nem közlekedési célú hasz-
nálatát.  
 
A fentiek alapján az Ör. nem határolja el egyértelműen az önkormányzati tulajdonú közutak, valamint az 
egyéb közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályait, amely törvénysértő. A közút is a 
közterületek egy fajtája, melyet speciális közterületként külön kell kezelni. A közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény államigazgatási hatáskört keletkeztet a jegyző részére. Ezzel szemben az egyéb közte-
rületek használata az önkormányzat döntésétől függően tulajdonosi hatáskör gyakorlásként, vagy önkor-
mányzati hatósági ügyként szabályozható.  
 
Az 1988. évi I. törvény értelmében a közút nem közlekedési célú igénybevételéért –az úttesten kívül vég-
zett közműépítési és fenntartási munka kivételével- igénybevételi díjat kell fizetni, mely azonban nem 
azonos az egyéb közterületek használatáért fizetendő közterület-foglalási díjjal.  
 
Fentiek alapján a helyi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkothat a helyi közutak nem közle-
kedési célú igénybevételének feltételrendszeréről, viszont a megalkotandó rendelet az igénybevételi hatás-
kör telepítéséről, gyakorlásáról, az engedélyezési eljárásról, a kérelem benyújtásáról és formájáról nem 
rendelkezhet, továbbá a közút engedély nélküli, vagy attól eltérő használatára vonatkozó szankciót sem 
határozhat meg, tekintve, hogy ezeket magasabb szintű jogszabály (1988. évi I. törvény 37. §.) szabályoz-
za.  
 

A törvényességi észrevétel második részében a megállapított közterületi használati díjak arányta-
lanságával foglalkozik, mely szerint az Ör. 1. sz. melléklete h.) pontjában szereplő vendéglátó-ipari elő-
kert, stb. használatának közterület-foglalási díjánál aránytalanul magasabb a d, f, i, pontokban megállapí-
tott díj. 
 
Az Alkotmánybíróság több határozatában is kifejtette, hogy a közterület használatáért fizetendő díj a köz-
terület használatának ellenértéke. Ennek megfelelően a közterület-használat díjának alapvetően a közterü-
let használat értékét befolyásoló tényezőkhöz (terület nagysága, a településen belüli elhelyezkedése, a 
használat módja, időtartama stb.) kell igazodnia.  
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A törvényességi észrevétel 3. pontja szerint az Ör. nem határozza meg a 12. §. (4) bekezdés d) 
pontjában és az 1. mellékleteiben használt alkalmi és mozgóárusítás fogalmát, mely sérti a jogbiztonság 
elvét, nehezíti az egységes jogalkalmazást, nem felel meg az egyértelmű értelmezhetőség követelményé-
nek.      
 
Fentiekben részletezettek alapján a törvényességi észrevételre reagálva javaslom, hogy a Tisztelt Képvise-
lő-testület alkossa meg a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló mellékelt rendeletet.  
Továbbá az Ör.-ben megállapított közterület-foglalási díjak mértéke esetében a h. pontban foglalt „Ven-
déglátó-ipari előkert, Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, 
árukirakodás.” közterület foglalási díj mértékét szükséges arányosan hozzáigazítani a d, f, i, pontokban 
megállapított díjak mértékéhez. A törvényességi észrevétel 3. pontjában foglaltak szerint pedig javaslom, 
hogy az alkalmi- és mozgóárusítás fogalma az Ör. fogalom-meghatározásai közé kerüljön felvételre.   
 
„A közutak tekintetében az 1988. évi I. törvény 36.§-a határozza meg a közutak nem közlekedési célú 
igénybevételének szabályait. Ez a szabályozás minden közútra, így az Önkormányzati tulajdonban álló 
helyi közutakra is kiterjed. A közútnak nem minősülő közterületek tekintetében törvényi szabályozás 
nincs, annak hiányában helyi közügynek minősül, s a települési önkormányzatok szabályozási autonómiá-
jába tartozik azoknak a feltételeknek a meghatározása, amelyek mellett lehetőség van a közterületek ren-
deltetésétől eltérő használatára. E szabályokat a települési önkormányzat nem tulajdonosi jogkörében, 
hanem a helyi közhatalom gyakorlójaként állapítja meg. A közterület rendeltetésétől eltérő használatának 
szabályozása során az önkormányzatnak tulajdonosi érdekein túl közérdekű célokat –városképi, városren-
dezési, környezetvédelmi, közegészségügyi, közlekedés-és vagyonbiztonsági érdekeket, a közterület ren-
deltetésszerű használóinak érdekeit- is érvényesíteni kell.” ( 19/2010.(II.18.) AB határozat)      
 
Az Alkotmánybíróság 20/1998. (V.22.) AB határozatában kifejtette, nem tekinthető alkotmányelle-
nesnek az a szabályozás, amely a helyi érdekek érvényesítése érdekében díjkedvezményt, mentessé-
get nyújt meghatározott vállalkozói csoportok számára. Ez alapján lehetőség van a díjakból helyi vál-
lalkozók számára kedvezmények biztosítására.      
 

Az Ör.-tel kapcsolatban a Marcali Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnokságától kap-
tunk tájékoztató levelet, melyben az avar és kerti hulladékégetés szabályaival kapcsolatos központi előírá-
sok fontosságára, rendeletbe történő beépítésére hívja fel az Önkormányzat figyelmét.  
 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet (továbbiakban: 
OTSZ), valamint a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm rendelet (továbbiakban: levegővé-
delmi Korm. rend.) előírásai alapján az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos előírások Ör-ben 
történő szerepeltetése szükséges. Az előírások beépítésével egyidejűleg szükséges a szabálysértési rendel-
kezések kiegészítése, valamint a legutóbbi rendelet módosítás során a törölt zajártalom elleni védekezés 
előírásaihoz kapcsolódó szabálysértési pontok törlése.      
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Rendelet módosítására a mellékelt tervezetet 
szíveskedjenek elfogadni.  
 
Határozati javaslat: 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy megyei Kormányhivatal Főigazgatója 
által „A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról” szóló 
1/2000. (I.20.) Önkormányzati rendelet előírásaival kapcsolatban tett törvényességi észrevétellel egyet ért, 
melynek megfelelően az előterjesztés mellékletét képező rendeleteket alkotja:   
 
Lengyeltóti,2011. április 18.                        
 
                                                                                                                   Zsombok Lajos  
                                                                                                                     polgármester 
Az előterjesztést készítette:             Jóváhagyta:         
 
Borbély Róbert                          Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                jegyző                   
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Tervezet  
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
……/2011./ ….……./ rendelete 

 
a 15/2000.(I.20.), 24/2003.(XII.23.), 16/2005.(VII.1.), 24/2005. (X.28.),  

14/2006. (IV.26.), 5/2008. (III.28.), 16/2008. (VI.20.), 2/2009. (I.30.), 19/2009. (IX.25.) 20/2009.(X.30.), 
9/2010.(IV.23.) rendeletekkel módosított 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
1/2000. (I.20.) rendelete módosításáról  

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§.(2) bekezdése, a helyi önkor-
mányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. §. 
 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
1/2000. (I.20.) rendelet (továbbiakban: Rend.) 1.§. /1/ bekezdése kiegészül a következő i.)-m.) pontokkal:  
 

i.) Alkalmi árusítás: Üzleten kívül közterületnek minősülő helyen történő értékesítés (üzlet nél-
kül kereskedők is)  

 
j.)       Mozgóbolti árusítás: Kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított járművel, illetve 

járműre szerelt, vagy általa vontatott eszközzel végzett értékesítés.  
 

k.)      Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyul-
ladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, 
parázslással, szikrázással jár.    

 
l.)       bűz: szaghatással járó légszennyező anyag, vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel   
           egyértelműen nem jellemezhető, az adott környezetben környezetidegen és az érintett terület 

rendeltetésszerű használatát zavarja.   
 
m.)      diffúz forrás:  olyan levegőterhelést okozó tevékenység, vagy kibocsátó felület, amelynél a lég-

szennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel, vagy műszaki számítással egyértelműen ne 
határozhatók meg.  

 
2.   §.  

 
A Rend. 7/A. §.-a a következő (4)-(23) számú bekezdéssel egészül ki: 
 
(4) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat. Állandó 
jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas 
helyen szabad végezni.  
 
(5) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (6) bekezdés kivételével- előzetesen írásban meghatáro-
zott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.   
 
(6) Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő 
létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.  
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(7) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye 
szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajá-
tosságnak megfelelő-tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. 
 
(8) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység 
időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében 
– a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.  
 
(9) Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy 
végezhet.  
 
(10) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befeje-
zéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani. 
 
(11) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó 
felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 
 
(12) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvé-
delmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.  
 
(13) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére 
tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. 
 
(14) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély 
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
 
(15) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felsze-
reléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 
 
(16) Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.  
 
(17) A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes 
hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.  
 
 (18) Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanás-
veszélyt ne jelentsen.  
 
(19) A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a 
parázslást, izzást –vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb.- meg kell szüntetni. 
 
(20) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem 
megfelelő berendezésben történő égetése –a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem 
minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével- tilos. Nyílt téri hul-
ladékégetésnek minősül, ha a hulladék –az elemi kár kivételével- bármilyen okból kigyullad.   
 
(21) Lábon álló növényzet, tarló- és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri 
égetése tilos.  
 
(22) Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.  
 
(23) Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének 
megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkal-
mazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűz-
zel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, 
felfüggeszthető, vagy megtiltható.       
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3.    §.  
 

A Rend. 12. §. /4/ bekezdés d. pont szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
d.) alkalmi árusításra, mozgóbolti árusításra, amennyiben nem közutat érint.   
 

4.     §.  
 
A Rend. 29. §. helyébe a következő 29. §. kerül: 
 

Szabálysértési rendelkezések:  
 

Amennyiben más szabálysértés, vagy súlyosabb elbírálás alá eső szabálysértés nem valósul meg, úgy sza-
bálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 3.§-ban, 4.§ (1) be-
kezdésében, 5.§-ban, 6.§ (1)-(3) bekezdéseiben, 7.§-ban, 7/A.§ (1), (2) bekezdéseiben, (4)-(23) bekezdése-
iben, 12.§ (4), (17)-(20) bekezdéseiben, 13.§ (1) bekezdésében, 16.§ (1)-(5) bekezdéseiben foglalt rendel-
kezéseket megszegi. 
 

5.    §.  
 
 A Rend. 1. sz melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.   
 
 

6.    §.  
 
 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.              
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. április 18.          
 
 
 
          Dr. Szatmári Ibolya                                                         Zsombok Lajos            
         jegyző                       polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2011.  ……….-n          
 
                    Dr. Szatmári Ibolya   
                                        Jegyző 
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A közterület használati díjak mértéke 
1.számú melléklet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.12.§. 
bekezdé-
sének 
betűjele       

A közterülethasználat díj Lengyeltóti  
HATÁLYOS  

 
a.) 

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlet-
homlokzatok (portál) kirakatszekrény üzleti 
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 
hirdetőberendezés (fényreklám) cég- és cím-
tábla. 

 
160 Ft/m2/hó 

b.)  Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye par-
kolás közterületen, üzemanyagtöltő állomás, 
iparvágány                                  

100 Ft/m2/hó  

c.) Önálló hirdetőberendezés 2500 Ft/m2/év  

d.)  
Őstermelők idényjellegű árusítása 
 

 
1.000,-Ft/m2/nap  

e.) Építési munkával kapcsolatos építőanyagok és 
törmelék, tüzelőanyag 7 napot meghaladó 
közterületen történő tárolása 

 
70 Ft/m2/nap  

f.) Idényjellegű árusítás /kivéve közút területe 
Alkalmi és mozgó árusítás /kivéve közút ter. 
Mozgóbolti árusítás /kivéve közút területe  
Javító és szolgáltató tevékenység 

1.000,-Ft/m2/nap (10) 
1.000,-Ft/m2/nap(10) 

5.000,-Ft/gépkocsi/nap (9) 

1.000,-Ft/m2/nap(10) 
g.)  Film és televizíófelvétel 250Ft/m2/nap 

 
h.) Vendéglátóipari előkert, Üzleti szállítás vagy 

rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyöle-
gek elhelyezése, árukirakodás 

 

1000 Ft/m2/hó 
 

i.) Kiállítás, vásár, 
alkalmi vásár,  
Mutatványos tevékenység 

400 Ft/m2/nap 
400 Ft/m2/nap 
200 Ft/m2/nap 

j.) Közhasználatra még át nem adott közterület  
ideiglenes hasznosítása 

50 Ft/m2/nap 

k.)  Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, 
továbbá közúti forgalomban résztvevő, 3500 
kg össztömeget meghaladó gépjárművek, 
járművek és vontatmányai közterületen tör-
ténő tárolása (Rend. 12.§. (19). Bek.)  
 

1. Lengyeltóti székhellyel, vagy telep-
hellyel rendelkező közúti szolgálta-
tást végzők esetében    

 
2. Nem Lengyeltóti székhellyel, vagy te-

lephellyel rendelkező közúti szolgál-
tatást végzők esetében   

 

 
 
 
 
 
 
 

5000 Ft/hó/gk 
 
 
 

10000 Ft/hó/gk 

l.)  Egyéb Eseti megállapítás 
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                                        (TERVEZET) 
                                            LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT             „A VÁLTOZAT” 

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

…../2011. (...............) sz. 
r e n d e l e t e 

 

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 
évi XX. Törvény 44/A.§. (1) bekezdésének a.) pontja, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 10.§. (3) bekezdése alapján a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén 
fizetendő díj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 
 

Általános rendelkezések, hatálya 
 

(1) A rendelet hatálya alá tartoznak a helyi önkormányzat tulajdonában álló azon közterületek, melyek 
az ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként kerültek bejegyzésre. 

 

(2) Ezen közterületekre nem terjed ki a helyi önkormányzat közterület használatáról szóló 1/2000. 
(I.20.) számú rendeletének hatálya. 

 

(3) E rendelet alkalmazása során az út fogalma alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. 
(II.5.) KPM-BM együttes rendelet1.számú függeléke szerinti meghatározást kell érteni. 

 

2.§. 
  

Az út igénybevételi díj mértéke és megfizetésének módja 
 

(1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni, melynek mér-
tékét az Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet 1.sz. melléklete szerint állapítja meg. 

 

(2) Az igénybevételi díjat az Önkormányzat pénztárába vagy az Önkormányzat bankszámlájára uta-
lással lehet megfizetni. A befizetést igazoló bizonylat vagy banki átutalásról szóló igazolás máso-
latát az engedélyhez kell csatolni. 

 

(3) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetében az 1 sz. mellékletben szereplő, b.) 
pontban megállapított díj mértékéből 95 %-os kedvezményben részesül a Lengyeltóti székhellyel, 
vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, valamint Lengyeltóti állandó lakóhellyel és termőhellyel 
rendelkező őstermelő.     

 

3.§. 
 

Záró rendelkezés 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

Lengyeltóti, 2011. április 18.     
 
  

                     Dr. Szatmári Ibolya                                                                 Zsombok Lajos   
                              jegyző                                                                               polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Lengyeltóti, 2011. ………          
   
                                                                                                                  Dr. Szatmári Ibolya  
                                                                                                                             jegyző 
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                                                                                                                               1.sz. melléklet 
 
 

A helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevétele esetén fizetendő díjak 

 
 

 
Önkormányzat kezelésében lévő közutak 

Igénybevétel jellege Fizetendő díjtétel 
a.) Sport, kulturális rendezvény 2.000 Ft/nap 
b.) Vásár, kereskedelmi tevékenység (mozgóbolt) 5.000 Ft/nap/gk. 
c.) Építési munkaterület 70 Ft/m2/nap 
d.) Egyéb (ami nem sorolható az előzőekbe, de rendeltetés-
től eltérő használat) 

25 Ft/m2/nap 

 
Fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.    
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    (TERVEZET) 
                                            LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT             „B VÁLTOZAT” 

KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

…../2011. (...............) sz. 
r e n d e l e t e 

 

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 
évi XX. Törvény 44/A.§. (1) bekezdésének a.) pontja, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 10.§. (3) bekezdése alapján a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén 
fizetendő díj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 
 

Általános rendelkezések, hatálya 
 

(4) A rendelet hatálya alá tartoznak a helyi önkormányzat tulajdonában álló azon közterületek, melyek 
az ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként kerültek bejegyzésre. 

 

(5) Ezen közterületekre nem terjed ki a helyi önkormányzat közterület használatáról szóló 1/2000. 
(I.20.) számú rendeletének hatálya. 

 

(6) E rendelet alkalmazása során az út fogalma alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. 
(II.5.) KPM-BM együttes rendelet1.számú függeléke szerinti meghatározást kell érteni. 

 

2.§. 
  

Az út igénybevételi díj mértéke és megfizetésének módja 
 

(4) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni, melynek mér-
tékét az Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet 1.sz. melléklete szerint állapítja meg. 

 

(5) Az igénybevételi díjat az Önkormányzat pénztárába vagy az Önkormányzat bankszámlájára uta-
lással lehet megfizetni. A befizetést igazoló bizonylat vagy banki átutalásról szóló igazolás máso-
latát az engedélyhez kell csatolni. 

 

(6) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetében az 1 sz. mellékletben szereplő, b.) 
pontban megállapított díj mértékéből 95 %-os kedvezményben részesül a Lengyeltóti székhellyel, 
vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, valamint Lengyeltóti állandó lakóhellyel és termőhellyel 
rendelkező őstermelő.     

 

3.§. 
 

Záró rendelkezés 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

Lengyeltóti, 2011. április 18.     
 
  

                     Dr. Szatmári Ibolya                                                                 Zsombok Lajos   
                              jegyző                                                                               polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Lengyeltóti, 2011. ………          
   
                                                                                                                  Dr. Szatmári Ibolya  
                                                                                                                             jegyző 
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                                                                                                                               1.sz. melléklet 
 
 

A helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevétele esetén fizetendő díjak 

 
 

 
Önkormányzat kezelésében lévő közutak 

Igénybevétel jellege Fizetendő díjtétel 
a.) Sport, kulturális rendezvény 2.000 Ft/nap 
b.) Vásár, kereskedelmi tevékenység (mozgóbolt) 5.000 Ft/nap/gk. 
c.) Építési munkaterület 70 Ft/m2/nap 
d.) Egyéb (ami nem sorolható az előzőekbe, de rendeltetés-
től eltérő használat) 

25 Ft/m2/nap 

 
Fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.    
 
 


