Inárcs Község Önkormányzata 12/2008. (VIII. 08.) rendelete
a település köztisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a
közterület-használat szabályairól
(Egységes szerkezetben a 20/2008. (XII. 04.),15/2009. (IX. 17.) és a 13/2012. (V. 24.) és az
1/2014. (II. 13.) Önkormányzati rendeletekkel.)
Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község tiszta, esztétikus képének
kialakítása és megóvása, a községben élők egészsége és a környezet védelme érdekében,
valamint a közterület-használat részletes szabályainak meghatározása céljából – tekintettel a
helyi körülményekből adódó sajátos feladatokra – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Inárcs község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a magánszemélyekre, a jogi személyekre, valamint a
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(3) A rendeletet a köztisztasággal, a közterületek és ingatlanok rendjével, tisztántartásával,
valamint a közterületek használatával kapcsolatos tevékenységekre kell alkalmazni.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Ingatlan-tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, megegyezés alapján bérlője, kezelője,
tartós használója, illetőleg haszonélvezője,
b) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott
része (épületárkád alatti járda, alul-és felüljáró),
c) Belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg
kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket
tartalmazó - kijelölt része,
d) Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő,
elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder,
hulladéktelep) célra szolgáló része,
e) Közhasználatú zöldterület: a község bel- és külterületén, az önkormányzati
tulajdonban lévő minden:
 közterületnek minősülő közpark,

 pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló védő- és parkerdő,
 közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó
részben, vagy egészben, fákkal, növényzettel ellátott közterület.
f) Közhasználatú zöldterület fenntartásának minősül azok karbantartása, felújítása,
korszerűsítése, így különösen:
 a növényzet, valamint a talaj folyamatos ápolása, védelme, gondozása,
 a növényzet pótlása, időszakos cseréje,
 a kerti és sétautak, a játszási, pihenési, szórakozási, testedzési célokat szolgáló
kerti építmények, berendezések és felszerelések üzemképes állapotban tartása,
a játszótéri homokozók homokjának szükség szerinti fertőtlenítése és cseréje,
 a kertészeti építmények (díszkerítések) jó állapotban tartása,
 kerti és sétautak tisztántartása, hó- és síkosság-mentesítése, továbbá
 közparkok felügyelete.
g) Tisztántartás: a közterületek és más ingatlanok tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése,
illetőleg por- és gyommentesítése.

II. fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
3. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, továbbá a járda és az úttest
közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, hulladék- és
gyommentesítéséről, kaszálásáról, hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítéséről,
b) az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, rendszeres
kaszálásáról, a feliszapolódás megszüntetéséről, az eredeti mélység megtartásával,
c) a járdán felburjánzó növényzet kiirtásáról, valamint a járda és az úttest közlekedésre
alkalmassá tételéről, a benyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésével,
d) az ingatlan megműveléséről, illetőleg rendben tartásáról, gyomtól (különösen a
parlagfűtől és más allergiát okozó gyomnövénytől), gaztól, hulladéktól, vadon élő
bokortól való megtisztításáról, rovar- és rágcsáló-mentesítéséről.
(2) Tilos az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv) fás szárú
növényzettel (pl. fa, bokor) való beültetése vagy a gyalogos forgalom bármilyen módon
történő akadályozása.
(3) Tilos az ingatlanokon keletkezett csapadékvíz közterületre történő kiengedése, kivéve a
természetes viszonyokból eredő csapadékvíz kifolyásokat.
(4) Tilos a csapadékvíz elvezető árkok betemetése, vagy a csapadékvíz árokba jutásának
megakadályozása.
(5) Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jeleken, tömegközlekedési
járművek megálló és várakozó helyénél illetve közszolgáltatási felszerelési tárgyakon (pl.
vízelzáró csap, gázcsap, csapadékcsatorna lefolyója).
(6) A közös tulajdonban lévő ingatlanok előtti közterület tisztántartása a tulajdonosok közös
kötelezettsége, amit részleteiben egymás között megállapodásban rögzítenek.
4. §

A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az
ingatlan tulajdonosa költségére – a tulajdonos ilyen irányú kérelme esetén is – elvégeztetheti.
5. §
Az önkormányzat feladatai a közterületek tisztántartásával kapcsolatban:
a) a helyi közutak, közhasználatú zöldterületek és mindazon más közterületek
tisztántartása, amelyek tisztántartására más nem kötelezhető,
b) az utcai hulladékgyűjtők kihelyezése és rendszeres ürítése,
c) a közterületen lévő fák gallyazása - a tulajdonos kötelezettségén túlmenően -, szükség
szerint a csonkításukról való gondoskodás.
II/A. fejezet1
A tűzgyújtás szabályai
5/A. §
(1) Tűzgyújtás és égetés ingatlanon belül heti két alkalommal (szeptember 1-jétől április 30ig), hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés
legfeljebb 30 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett. A tűzvédelmi szabályok
szigorúan betartandók.
(2) Közterületen, sportpályák, zöldfelületek és parkok 50 méteres körzetén belül, valamint a
közutak mentén a közúttól számított 20 méteren belül a tűzgyújtás csak engedéllyel történhet.
Az engedélyt Inárcs község jegyzője adja ki.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a személyi és vagyoni biztonságot nem
veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést
befejezően köteles gondoskodni.
(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).
(5) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet
gyújtani.
(6) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

III. fejezet
A közterületek rendje
6. §
(1) A közterületek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése
céljából a közterületen szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot
kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni tilos.
(2) Közterületen hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőbe
szabad dobni.
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(3) Közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést okozó kötelessége.
7. §
(1) Közterületen tilos a szeszes ital fogyasztása a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével.
(2) A szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki:
a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységre, annak
előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben,
b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területére, a
rendezvény ideje alatt.
8. §
(1) Közterületen tartott rendezvény szervezője köteles az érintett közterület takarításáról saját
költségén gondoskodni, a rendezvény befejezését követő 1 napon belül. Amennyiben a
szervező a fenti kötelezettségét nem teljesíti, a takarítást az önkormányzat a szervező terhére
elvégezteti.
(2) Az utcai vagy egyéb közterületen működő árusok kötelesek az árusítóhely környékét
állandóan tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak
elszállításáról, vagy kihelyezett tartályba való elhelyezéséről saját költségén gondoskodni.
(3) Építésnél, bontásnál, tatarozásnál, az úttest felbontásánál a keletkező por és szenny
elterjedését meg kell akadályozni. Az úttesten, járdákon az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy
ne szennyezze a közterületet.
(4) A közterületre vagy annak létesítményeire kifüggesztett, aktualitásukat vesztett
hirdetmények eltávolításáról a hirdetés kihelyezője köteles gondoskodni.
9. §
(1) Tilos a közhasználatú parkban a gyepen átjárni, a zöldterületre járművel behajtani és
parkolni.
(2) Tilos a közhasználatú parkban – a gyomnövények kivételével – a növények, a növényi
részek (virágok, levél, termés stb.) szedése, a fák megcsonkítása, a fákra plakátok ragasztása
és kiszegezése.
(3) A közhasználatú zöldterületekhez tartozó játszótereket és játszószereket 14 éven aluli, a
tornaszereket 16 éven aluli gyermekek használhatják.
(4) A közhasználatú zöldterületen járművet mosni, állatot legeltetni és itatni tilos.
(5) A közterületen gépkocsi mosást végezni tilos.
(6)2 Lakóövezetben elhelyezkedő magánterületen tilos a haszongépjárművek, munkagépek
mosásának olyan módja, mely közvetlenül a csapadékvíz-elvezető csatornát, az ingatlan
talaját, a talajvizet, illetve a közterületet szennyezi.
(7)3 Lakóövezetben elhelyezkedő magánterületen a haszongépjárművek, munkagépek
tisztítását, fertőtlenítését olyan mosótéren szabad végezni, ahonnan az elfolyó víz az e célra
rendszeresített zárt gyűjtőedénybe kerül. Az ingatlantulajdonos a zárt gyűjtőedény ürítéséről
rendszeresen gondoskodik.
IV. fejezet
A közterület-használat szabályai
2
3

Megállapította az 1/2014. (II. 13.) ör. 1.§-a
Megállapította az 1/2014. (II. 13.) ör. 1.§-a

Hatályba lépés napja: 2014. április 1.
Hatályba lépés napja: 2014. április 1.

A közterület-használati engedély
10. §
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyek a polgármester hatáskörébe
tartoznak, amelyeket a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.
11. §
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához – a továbbiakban közterület-használat –
engedély szükséges.
(3) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védtető (előtető),
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (reklám) továbbá cég, - és címtábla elhelyezésére,
b) árusító és egyéb fülke, sátor, konténer (pl. élelmiszer, cukorka, zöldség-gyümölcs,
virág, könyv, hírlap stb. árusítására szolgáló pavilon) elhelyezésére,
c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke,
pénztárfülke, fedett várakozóhely, továbbá üzemanyagtöltő állomás és iparvágány
elhelyezésére,
d) az egyes létesítményekhez, intézményekhez, vállalkozásokhoz a közút területén kívül
szükséges kerékpár, motorkerékpár és gépjármű várakozóhelyek céljára,
e) szobor, emlékmű, díszkút vízmedence, szökőkút, virágláda, alapzatos zászlórúd
önálló hirdető-berendezés, valamint a köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató
tábla, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, távközlési tartóoszlopok és műtárgyak,
stb.) elhelyezésére,
f) távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény elhelyezésére,
g) építési munkával kapcsolatos felvonulási terület, építőanyag és törmelék tárolására
alkalmas terület és állványzat elhelyezésére,
h) alkalmi és mozgóárusításon javító-szolgáltató tevékenységre,
i) vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek
elhelyezésére, árukirakodásra,
j) felvonulás, ünnepi rendezvények, utcabál rendezésére,
k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység
céljára,
l) közhasználatra még át nem adott területnek (pl. meg nem nyitott utca, kijelölt park
stb.) ideiglenes hasznosítására,
(4) Nem kell közterület-használati engedély
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatosan a közút (járda)
területének elfoglalásához,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
c) a közterületen, illetőleg alatta vagy felette elhelyezett közművezetékek hibaelhárítása
érdekében végzett munkához,
d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés (reklám), cég- és címtábla
elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be,
e) nemzeti, társadalmi és egyházi hivatalos ünnepek alkalmával, kivéve az üzleti célú
közterület-használatot.
(5) A közterület-használat

a) ideiglenes jelleggel – meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkezéséig – vagy
b) állandó jelleggel engedélyezhető.
Szakhatóságok közreműködése
12. §
(1) A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az illetékes
első fokú útügyi hatóság és a rendőrhatóság hozzájárulása szükséges, figyelemmel a közúti
igazgatásról szóló hatályos rendelkezések előírásaira.
(2) Közterületen folytatni kívánt élelmiszerkereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység
esetében a közterület-használati engedély megadásához az első fokú kereskedelmi és
vállalkozói hatóság és az ÁNTSZ hozzájárulása szükséges.
(3) Egyéb kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység végzése esetén a közterület-használati
engedély megadásához az első fokú kereskedelmi és vállalkozási hatóság hozzájárulás
szükséges.
(4) A szakhatóságok hozzájárulását – a (3) bekezdés kivételével – az engedélyt kérőnek kell
beszereznie.
Az engedély iránti kérelem
13. §
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési, felvonulási terület, építőanyag,
törmelék, vagy állványzat elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell
kérnie.
(3) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület,
vagy más létesítmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie.
(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérőnek nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,
b) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
c) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.
vállalkozói engedély) ismertetését.
(5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a
közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.
(6) A közterület használati engedély iránti kérelmet az engedélyt kérőnek a Polgármesteri
Hivatalhoz kell benyújtani.
Az engedély megadása
14. §
(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, a
településrendezési terveket, a műemlékvédelmi, a köztisztasági, valamint az egyéb
kapcsolódó önkormányzati rendelkezésekben, továbbá a közreműködő szakhatóságok

hozzájárulásában előírt követelményeket. Ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl. vállalkozói
igazolvány stb.) fennállását is.
(2) A közterület-használat a 11. § (2) bekezdésében említett esetben csak az építési munka
végzésének időtartamára engedélyezhető.
(3) Mozgóárusítás nem engedélyezhető az azonos terméket forgalmazó állandó kereskedőtől
számított 100 m-en belül.
15. §
(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel
bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű,
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok feltételeinek pontos
meghatározását,
e) az engedély megszűnése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására
vonatkozó kötelezettség előírásait,
f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének
módját.
(2) Az anyagok és építési szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni,
hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt
módon az engedélyes felelősségére történhet.
(3) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni,
hogy az árusítás építményből (üzletből), illetőleg a meghatározott helyen kézből vagy
járműből történhet-e.
(4) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot – a kérelmezőn
kívül – közölni kell:
a) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,
b) a közterület használati díj kezelésével megbízott szervvel, a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Csoportjával.
Az engedély érvényessége
16. §
(1) Az engedély
a) a meghatározott idő elteltéig,
b) a megállapított feltétel bekövetkezéséig, illetőleg
c) a visszavonásig érvényes.
(2) A közterület-használat érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre szóló
jogosultság megszűnik, vagy érvényét veszti.
(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett
időtartam lejárta előtt 15 nappal korábban benyújtott, kérelmére meghosszabbítható, illetőleg
meghatározott időszakra szüneteltethető.

A közterület-használati díj
17. §
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.
(2) Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges használata szerint
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
(3) A közterület-használati díj az Önkormányzat költségvetését illeti meg.
(4) A közterület használati díj mértéke a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint kerül
megállapításra. A fizetendő közterület-használati díjat és megfizetésének módját az
engedélyben az engedélyező hatóság határozza meg.
(5) A közterület-használati díj kezelése és behajtása tekintetében a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Csoportja jár el.
Mentesség a közterület-használati díj megfizetése alól
18. §
(1) Nem kell közterület használati díjat fizetni:
a) a fegyveres erők, rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltók, továbbá a vízügyi szolgálat
létesítményei elhelyezéséhez,
b) a közműveknek (elektromos, gáz-, víz- és csatornahálózat) és a köztisztasági
tevékenységekkel megbízott szoláltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű
létesítmények elhelyezéséhez,
c) az országos közforgalmú vasutaknak, a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési
szolgáltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezéséhez,
d) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, virágtartók, alapzatos
zászlórudak és köztárgyak – önkormányzati beruházásban történő – elhelyezéséhez,
e) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után,
f) lakóépület építése esetén az építkezés megkezdésétől számított 6 hónapig, valamint
g) az őstermelőnek a saját maga által termelt áru eladásához igénybe vett területek után.
(2) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú közúti
szolgáltatók közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozó várakozóhelyein
létesített elárusító és vendéglátó-ipari helyiségek (fülkék, büfék) által elfoglalt területre.
(3) Különös méltánylást igénylő esetekben a közterület-használati díj fizetésének
kötelezettsége alól – kérelemre – a polgármester részben vagy egészben felmentést adhat.
A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása
19. §
(1) A közterület-használat közérdekből, bármikor megszűntethető. Ilyen esetekben az
engedélyes részére – kérelmére – más helyen lehet a közterület használat lehetőségét
biztosítani.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra
és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig –
felszólítás ellenére – ismételten nem tesz eleget.
(3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát
az engedély egyidejű visszaadásával az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
(4) Ha az engedély érvényét veszíti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti
állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ezen kötelezettség – felszólítás
ellenére történő – ismételt elmaradása esetén e rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott
szabálysértési eljárás kezdeményezése mellett a Polgármesteri Hivatal az engedélyes
költségére a helyreállítást elvégezheti.
(5) Ha a közterület használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már
esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
(6) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén, a használó a
Polgármesteri Hivatal felhívására, köteles a használatot megszűntetni és a közterület eredeti
állapotát saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
(7) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon használó az
engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére – a hatóság a közterület-használatot
engedélyezheti.
A közterület-felbontás szabályai
Hatáskör
20. §
(1) Közterület felbontásához engedély, illetőleg tulajdonosi hozzájárulás szükséges, amelynek
kiadása Inárcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének megbízásából a polgármester
hatáskörébe tartozik (a továbbiakban: önkormányzati hatóság).
(2) A hozzájárulás megtagadásával, vagy előnytelen feltételek meghatározásával szemben
Inárcs Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez, mint fellebbviteli fórumhoz lehet
fordulni.
Általános szabályok
21. §
(1) Közterületen bontási munkát az önkormányzati hatóság hozzájárulásával lehet végezni. A
hozzájárulásban az önkormányzati hatóság feltételeket írhat elő. A hozzájárulást a felbontási
munkák megkezdése előtt kell kérni.
(2) A közterület felbontási és felbontással járó egyéb munkák végzése során az
engedélyezésnek a közlekedés biztonságára és a közbiztonságra maximálisan figyelemmel
kell lennie. A felbontás és helyreállítás során az engedélyben rögzítetteket be kell tartani.
(3) Az önkormányzati hatóság engedélye nélkül közterület felbontása abban az esetben
történhet (indokolt eset), ha a közmű, halasztást nem tűrő kijavítása szükséges. Az
indokoltságot az önkormányzati hatóság jogosult felülvizsgálni. Ebben az esetben a felbontás
megkezdésétől számított 24 órán belül a közmű kezelője köteles bejelenteni az önkormányzati
hatóságnak. A közterületet igénybe vevő köteles a szükséges biztonsági intézkedéseket

megtenni, és az igénybevett közterületet az önkormányzati hatóság előírásai szerint
helyreállítani.
(4) Amennyiben az engedélyes a megállapított határidőt nem tartja be, úgy az engedélyező
önkormányzati hatóság a befejezéshez szükséges munkákat az engedélyes terhére (költségére)
jogosult elvégeztetni. E rendelkezés az üzemzavar elhárítási munkákra is vonatkozik.
(5) Ha a véglegesen helyreállított közterületen a munka nem megfelelő elvégzése miatt az
átvételt követően süllyedés, vagy hiba mutatkozik, az engedélyest később is kötelezni kell a
hiba megszüntetésére. Az utólagos helyreállítási kötelezettséget, valamint a költségének
viselését az engedély kiadásának időpontjában megkötött szerződésben kell rögzíteni. A hiba
megszüntetéséig bekövetkező balesetekért, a balesetből származó károkért az engedélyest
terheli a felelősség.
(6) Közterület felbontásához hozzájárulást új közmű létesítése, közmű rekonstrukciója esetén
a beruházó kérelmére lehet kiadni.
(7) Közműjavítás esetén a bontási hozzájárulást a közmű kezelője is kérelmezheti.
(8) Az Önkormányzat beruházásában történő átépítés, korszerűsítés és felújítás esetén a
közmű tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles az önkormányzattal megállapodást kötni.
Közterület-felbontási kérelem és engedély
22. §
(1) Közterület-felbontási engedély kiadására kérelem alapján kerül sor.
(2) A közterület felontásához szükséges engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a külön
jogszabályban foglaltakon túlmenően
a) a felbontást kérő nevét és címét,
b) az igénybevétel céljának és módjának leírását,
c) az igénybevett közterület jellegét (közút, járda, padka, zöldsáv, parkoló, stb.)
d) az elfoglalni kívánt terület pontos nagyságát m2-ben és pontos paramétereit –
hosszúság, szélesség, magasság, stb.)
e) az igénybevételért és szakszerű helyreállításért felelős személy nevét és címét,
f) az igénybevétel időtartamát.
(3) Amennyiben technológiai okokból a munkavégzés szünetel, úgy a kérelemben ennek okát
és időtartamát külön meg kell határozni.
(4) A közterület használati díjat az igénybevevőnek a hozzájárulás átvételekor kell a
Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetnie, vagy annak előzetes átutalását igazolnia.
(5) A közterület felbontási engedélynek minden fontos adatot tartalmaznia kell, formai és
tartalmi elemeinek meghatározására az engedélyező jogosult.
Ellenőrzés
23. §
(1) A felbontott közterületek helyreállításának folyamatos ellenőrzéséről a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik. A felbontott közterületek helyreállítását az érvényben lévő műszaki
szabványok és irányelvek figyelembevételével e rendeletben meghatározottak alapján kell
elvégezni.

(2) Amennyiben a burkolatbontással járó munkavégzés bármely ok miatt szünetel, úgy a
kérelmező köteles azt az önkormányzati hatóságnak bejelenteni. Ez esetben előírható a
közterület azonnali helyreállítása.
(3) Ha a munkavégzés technológiai okok miatt határidőre nem fejeződött be, vagy egyéb
okból 5 napnál tovább szünetel, a Polgármesteri Hivatal jogosult a felbontott közterületet a
kérelmező költségére helyreállítani.

V. fejezet
Utcanév és házszámtáblák kihelyezése
24. §
(1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy az utca nevét jelző táblát a
Polgármesteri Hivatal kihelyeztesse.
(2) Az utcanév táblát kerítésen, házfalon, vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten jól
látható helyen kell elhelyezni.
(3) Az utcanév táblák elhelyezése során a Polgármesteri Hivatal köteles a lehető legnagyobb
gondossággal eljárni. Amennyiben az utcanév tábla elhelyezésével az ingatlanon kár
keletkezik, úgy a vonatkozó jogszabályok szerint lehet annak megtérítését igényelni.
(4) Az utcanév táblán és a névtábla szélétől 1 méteren belül reklám céljára szolgáló feliratot,
táblát elhelyezni tilos.
(5) A tulajdonos köteles gondoskodni az utcanév táblák tisztántartásáról.
25. §
(1) Minden ingatlantulajdonos köteles a házszámot saját ingatlanán a közterületi telekhatártól
10 méter távolságon belül, 2-5 méter közötti magasságban az épület közút felőli homlokzatán
vagy az ingatlan utcai kerítésén, bejárati ajtaján elhelyezni úgy, hogy az az utcáról jól látható
és olvasható legyen.
(2) Üres telek esetén a házszámtáblát az utca felőli telekhatártól számított 5-10 méter között a
földbe ásott tartóoszlopon kell elhelyezni 2-3 méter magasságban úgy, hogy azt az esetlegesen
felnövő növényzet el ne takarhassa.
(3) A nem valóságos állapotnak megfelelő vagy nem a megfelelő módon kihelyezett
házszámtáblák lecserélését a Polgármesteri Hivatal a tulajdonos költségére elrendelheti.
(4) A tulajdonos köteles saját költségén pótolni a hiányzó házszámtáblákat.
(5) A házszámokat az építési engedély kiadásával egyidejűleg állapítja meg az elsőfokú
építésügyi hatóság.
VI. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
26. §4
VII. fejezet
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Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (V. 24.) ör. 5. §-a

Hatályon kívül helyezve: 2012. május 24

Vegyes és záró rendelkezések
27. §
(1) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a Polgármesteri Hivatal megbízott
ügyintézői és a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek a helyszínen vagy más
alkalmas módon ellenőrizhetik.
(2) A közterület-használattal és a közterület felbontásával kapcsolatos engedélyezési
eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(3) Az e rendelet 25. § (1) bekezdésben megállapított házszámtábla kihelyezési
kötelezettségüknek az ingatlan-tulajdonosok 2008. december 31-ig kötelesek eleget tenni.
(4) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a közterületek
rendjéről és a közterületek használatáról szóló 10/1999. (IX. 15.) rendelet, valamint az azt
módosító 12/2004. (VIII. 18.), 2/2005. (III. 24.), 9/2008. (VI. 12.) rendelet.
(5) E rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben e rendeletben foglaltak szerint
kell eljárni.
(6)5 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Laczy Károly s.k.
polgármester

Göndör Ákos s.k.
jegyző

Ez a rendelet helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve.
Inárcs, 2014. február 13.

Göndör Ákos s.k.
jegyző
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Megállapította a 15/2009. (IX. 17.) Ör. 1. §-a

Hatályba lépés ideje: 2009. szeptember 17.

1. SZ. MELLÉKLET
A közterület-használati díjak mértéke

1) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető,
előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés (reklám), cég- és címtábla……………...100,-Ft/m2 /hó
2) Árusító és egyéb fülke (sátor, konténer stb.)………………………………………...1000,-Ft/fm /hó
3) Autóbusz, teher és különleges gépjármű és ezek szerelvényei (gépjárművenként)......250,-Ft/m2 /hó
4) Önálló hirdető-berendezés, tájékoztató- és reklámtábla (hirdetőfelületenként)……....500,-Ft/m2 /hó
5) Lakóház építési munkával kapcsolatos
a.) építőanyag, állvány………………………………………………………………200,-Ft/m2 /hó
b.) építési törmelék, szállító konténer……………………………………………….200,-Ft/m2 /hó
6) Alkalmi és mozgóárusítás……………………………………………………………250,-Ft/m2 /nap
7) Vendéglátó-ipari előkert………………………………………………………………250,-Ft/m2 /hó
8) Kiállítás, bemutató-vásár……………………………………………………………..500-Ft/m2 /nap
9) Mutatványos tevékenység………………………………………………………………6000,-Ft/nap
10) Családi rendezvények esetén (esküvő) az önkormányzat az adott területet ingyen rendelkezésre
bocsátja.

