
 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2011.(X. 20.) önkormányzati rendelete 
a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól, és a közterületi 
hirdető-berendezések elhelyezésének rendjéről szóló 9/2004.(V.1.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint az Alkotmány 
44/A. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának 
általános szabályairól, és a közterületi hirdető-berendezések elhelyezésének rendjéről szóló rendeletének 
részletes szabályait, az alábbiak szerint módosítja.. 
 
1.§ A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
„(1) A rendelet hatálya kiterjed Pécsely Község közigazgatási területén belül – az Önkormányzat 
tulajdonában álló – az Étv. 54.§ (4) bekezdésében felsorolt rendeletetésű földrészletekre, a továbbiakban 
együttesen: közterület.” 
 
2.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az alábbiak szerint változik: 
(E rendelet alkalmazásában:) 
„közterület: Az Önkormányzat tulajdonában álló, az Étv. 54.§ (4) bekezdésében felsorolt rendeletetésű 
földrészlet.” 
 
3.§ A rendelet 12.§-a, a következő, i) ponttal egészül ki: 
(A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:) 
„ i) a hatósági eljárás megindításához szükséges, jogszabályban előírt mértékű eljárási illetéket” 
 
4.§ A rendelet 20.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
„(1) Az engedélyes, a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A rendelet l. számú melléklete 
tartalmazza az egyes közterület-használatokhoz tartozó díjtételek felsorolását. A díjat a jogosult a 
közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére 
tekintet nélkül köteles megfizetni. A fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját, az engedélyező 
határozatban kell meghatározni.” 
 
5.§ A rendelet 28.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
„(2) A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzati tulajdonú közutak nem közlekedési célú 
használatáért fizetendő közterület-használati díjakat. Nem kell díjat fizetni, ha az önkormányzat a 
beruházó.” 
 
6.§ A rendelet 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

Záró rendelkezés 
7.§ E rendelet 2011. november 1. napjával lép hatályba. 
 
 

Sebők Lajos        Jurics Tamás 
polgármester          körjegyző 
 

E rendelet 2011. október 20. napján kihirdetésre került. 
 
          Jurics Tamás 
            körjegyző 



 
2. számú melléklet 

A közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak: 
 

Önkormányzati közutak 
kategóriái 

Igénybevétel jellege 
Sport-, 

kulturális 
rendezvény 

Vásár, egyéb Építési munkaterület 

Belterületi szilárd burkolattal 
ellátott községi utak 

30 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap 
de minimum 

2000 Ft 

100 Ft/m2/nap 
de minimum 2000 Ft 

Belterületi, szilárd burkolat nélküli 
községi utak 

10 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap 
de minimum 

2000 Ft 

50 Ft/m2/nap 
de minimum 2000 Ft 

Belterületi, szilárd burkolattal 
ellátott kerékpárutak, gyalogutak, 

járdák 

30 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap 
de minimum 

2000 Ft 

100 Ft/m2/nap 
de minimum 2000 Ft 

Belterületi szilárd burkolat nélküli 
kerékpárutak, gyalogutak, járdák 

10 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap 
de minimum 

2000 Ft 

50 Ft/m2/nap 
de minimum 2000 Ft 

Külterületi szilárd burkolattal 
ellátott községi utak 

30 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap 
de minimum 

2000 Ft 

100 Ft/m2/nap 
de minimum 2000 Ft 

Külterületi szilárd burkolat nélküli 
községi utak 

10 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap 
de minimum 

2000 Ft 

25 Ft/m2/nap 
de minimum 2000 Ft 

Közút teljes szélességében történő lezárása 
esetén alkalmazandó szorzószámok 

 Szorzószám 

Belterület 3 
Külterület 2 
 


