Ete Község Képviselő-testülete
10/2007.(IV.27.) ÖR. számú rendelete
(az 5/2008.(IX.30.) ÖR. számú rendelettel és a 11/2012.(IX.13.) ÖR. számú rendelettel
egységes szerkezetben)
a közterületek használatáról és rendjéről
Ete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek esztétikai,
közlekedésbiztonsági és közegészségügyi előírások figyelembevételével biztosítják a
község rendjét, annak érdekében, hogy a településképi, közlekedési és lakossági
ellátási szempontból és a településképi, közlekedési és lakossági szempontból is a
község nyugalmát szolgálja.
(2) A rendelet személyi hatálya: Ete Község közigazgatási területén lévő jogi
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező valamennyi szervezetre és
természetes személyekre egyaránt kiterjed.
(3) A rendelet tárgyi hatálya Ete Község közigazgatási területén lévő közterületekre
terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. §
(1) A közterület rendeltetésszerű használata: közterületen lévő tartózkodás, közlekedés,
pihenés. Közterület egyéb használata: a közterület rendeltetésétől eltérő célra történő
használata, amely ideiglenes jellegű.
(2) Üzemképtelen gépjárműnek minősül:
az érvényes hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű,
amely a közúti forgalomban egyébként csak ilyen engedéllyel és jelzéssel
vehetne részt,
az olyan járművek, amelyek megrongálódtak, korrodálódtak, megsérültek, és
üzemképtelenné váltak.
Építőanyagok, törmelékek tárolása,
3. §
(1) Közterületen építőanyagot valamint építési és bontási hulladékot csak konténerben,
raklapon, kalodában, vagy más kiporzást, kiszóródást megakadályozó módon lehet
elhelyezni és tárolni, úgy, hogy a gyalogos- és a járműforgalmat ne akadályozza.
(2) A közterület építőanyag, építési- és bontási hulladék tárolása céljára történő
igénybevételéért közterület használati díjat kell fizetni, kivéve az
ingatlantulajdonosok által az épület felújítása, átalakítása esetén, ha a terület nagysága
az 5 m2-t nem haladja meg, maximum 30 nap időtartamra.
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(3) A közterület építőanyag, törmelék tárolása céljára történő igénybevétele esetében amennyiben a terület nagysága az 5 m2-t, vagy a tárolás időtartama a 30 napot
meghaladja - közterület-használati engedélyt kell kérni. Az engedély iránti kérelmet a
polgármesternek címezve lehet benyújtani. A közterület igénybevételéért közterülethasználati díjat kell fizetni.
Üzemképtelen gépjárművek tárolása
4. §
Közterületen üzemképtelen járművet tárolni nem szabad. Az üzembentartó vagy
tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről
eltávolítani, a jármű üzemképtelenné válását követően 3 napon belül.
Közterülethasználati engedély
5. §
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához közterület használati engedélyt kell
beszerezni.
(2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
- élelmiszerárusítás, vendéglátóipari tevékenység esetén a közegészségügyi hatóság
engedélyét,
- a tevékenység folytatására jogosító okiratot,
- mutatványos tevékenység esetén a műszaki berendezésre vonatkozó tanúsítványt,
- a tevékenység jellege szerint szükséges egyéb hatósági, szakhatósági engedélyt,
hozzájárulást,
- a forgalom biztonsága érdekében a közút területének közlekedésre szolgáló része
használata esetén – járda kivételével – a közút kezelőjének hozzájárulását.
(3) A közterület egyéb használatának célja lehet:
- teher és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezése,
- építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelékek elhelyezése,
- alkalmi és mozgó árusítás,
- mutatványos tevékenység,
- cirkusz
- kitelepült árusítás
- sport és kulturális rendezvény
(4) A közterülethasználati engedéllyel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
(5) A közterület használatáért díjat kell fizetni. A díjakat a rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.
(6) Amennyiben a közterület használója a közterületet az engedélytől eltérő módon
használja, úgy a polgármester az engedélyt azonnali hatállyal visszavonja.
(7) A közterület-használati engedélyben rögzíteni kell a használható közterület helyét,
nagyságát és határát, a használat célját, időtartamát, a használat díját és a befizetés
módját. A használatra jogosult adatait a tevékenység helyén jól látható módon fel kell
tüntetni.
(8) A község közterületét csak úgy szabad használni, hogy az a többi terület
rendeltetésszerű használatát ne zavarja.
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Vegyes és záró rendelkezések
6. §
Hatályon kívül helyezve!
7. §
(1) Jelen rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba.
(2) Az 5/2008.(IX.30.) ÖR. számú rendelettel egységes szerkezetben kihirdetett rendelet
2008. október 1-én lép hatályba.
(3) A 11/2012.(IX.13.) ÖR. számú rendelettel egységes szerkezetben kihirdetett rendelet
2012. szeptember 14-én lép hatályba.
(4) E rendelet kihirdetéséről Tárkány-Ete Község Körjegyzője gondoskodik.
Ete, 2012. szeptember 14.

Dr. Szallerbeck Zsolt
körjegyző
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Rohonczi László
polgármester
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1. sz. melléklet
Közterület megnevezése

Használat megjelölése

a.)
építési
munkával Lakásépítésnél
kapcsolatos
állvány, javításnál,
építőanyag és törmelék
b.) javító és szolgáltató
tevékenység

és

Használati díj
épület 5,- Ft/m2/nap
25,- Ft/m2/nap

c.) vendéglátó-ipari előkert

10,- Ft/m2/nap

d.) alkalmi vásár, kitelepült
árusítás
mutatványos tevékenység
tehergépkocsik, kamionok,
közterületen való parkolása

30,- Ft/m2/nap

e.) Sport és kulturális
rendezvények
f.) mozgóárusítás
g.)
önkormányzat
által építés, közműfejlesztés,
(közreműködésében)
megvalósuló beruházás
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0,- Ft/m2/nap
1.000 Ft/nap
0,- Ft/m2/nap
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