NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2012. (III. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ KÖZUTAK NEM
KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ DÍJAK
MÉRTÉKÉRŐL
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a
következőket rendeli el:
1. §
(1) A használó az önkormányzati tulajdonú közutak nem közlekedési célú használatáért az 1.
mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni, mely Nagydorog Nagyközség
Önkormányzatát illeti meg.
(2) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2
egésznek számít. Az 1. mellékletben előírt egységárak tovább nem bonthatók.
(3) Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriában lenne díjfizetésre kötelezett a
legmagasabb díjtételt eredményező kategória szerint kell megfizetnie a közút-használati díjat.
(4) A közút-használati díjat a közút használatának megkezdése előtt egy összegben, a
közútkezelői hozzájárulás kézhezvételét követően, a közút használatának megkezdése előtt
kell megfizetni az önkormányzat számlájára vagy a Polgármesteri Hivatal házipénztárába.
2. §
(1)

Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.

(2)

Az önkormányzati tulajdonú közút területének nem közlekedési célú igénybevételével
kapcsolatos egyéb szabályokat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
továbbá a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet tartalmazza,
melynek irányadó hatályos rendelkezéseit a rendelet függeléke kivonatosan rögzíti.

.
Veres Imre
polgármester

dr. Sátor Vera
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Nagydorog, 2012. március 28.
dr. Sátor Vera
jegyző
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1. melléklet a 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati tulajdonú közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért
fizetendő igénybevételi díjak

1. A
nem
közlekedési
célú
igénybevétel célja
mozgóboltra, szolgáltató tevékenységre,
hangos hirdetésre, térhangosításra
kiállítás, sport- és kulturális rendezvények,
azokhoz kapcsolódó alkalmi, kirakodó
árusítás, továbbá mutatványos,
cirkuszi tevékenység céljára
film- és tévéfelvételre, amennyiben az a
közút
rendeltetésszerű
használatában
fennakadást okoz
a közút egyéb, a fenti kategóriák egyikébe
sem besorolható rendeltetéstől eltérő
használatára,
ha
az
elfoglalt
közterület
m2-ben
megállapítható:
ha az elfoglalt közterület m2-ben nem
állapítható meg:

2. Díjtétel
400 Ft/alkalom
100 Ft/m2/nap

500 Ft/m2/nap

100 Ft/m2/nap

3000 Ft/alkalom
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Függelék a 8/2012. (III.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati tulajdonú közút területének nem közlekedési célú igénybevételét
szabályozó jogszabályok kivonata
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
9. § (1) A közúti közlekedéssel összefüggő állami feladatokat a Kormány, a miniszterek,
államigazgatási szervek, valamint az egyéb költségvetési szervek látják el.
(1a) A 8. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban meghatározott állami feladatok ellátását a
közlekedésért felelős miniszter koordinálja.
(2) A közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról a helyi
önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik.
32. § (1) Az úthálózat közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. Az
országos közutak az állam tulajdonában, a helyi közutak a települési önkormányzatok
tulajdonában vannak. Magánútnak minősülnek a természetes személyek, jogi személyek és a
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok tulajdonában álló területen lévő
utak. Magánútnak minősül továbbá az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló
területen lévő, közforgalom elől elzárt út, továbbá az állam tulajdonában, valamint a vízügyi
igazgatási szerv kezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi fővonalakon a kerékpáros forgalom
számára megnyitott út.
33. § (1) A közút kezelői:
c) a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat; a koncessziós szerződés alapján
működtetett helyi közutak és műtárgyaik tekintetében a koncessziós társaság, illetőleg a 9/B.
§ (2) bekezdése szerint szerződés alapján azzal megbízott gazdálkodó szervezet;
36. § (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más
létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem
közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a
közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket
írhat elő.
(2) Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel
szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg
a feltételeket módosíthatja.
(3) Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság
engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú
igénybevételről is - a közút kezelőjének hozzájárulásával - az építési (létesítési) engedélyezési
eljárásban kell határozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását
vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a közút területének nem
közlekedési célú igénybevételéről az engedélyező hatóság a közlekedési hatóság szakhatósági
nyilatkozata alapján dönt.
(4) Ha a közút kezelője a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához történő
hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a külön jogszabályban meghatározott
határidőn belül nem nyilatkozik, a határidő elmulasztása esetén a hozzájárulást a kérelemben
foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni.
37. § (1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett
közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni.
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(2) Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a
hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság - a közút
kezelőjének kérelme alapján - az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a
hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom
biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj
fizetésére kötelezi.
(3) Ha a közút úttesten kívüli területét közmű építése vagy fenntartása céljából a kezelő
hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően vették igénybe, az (1)
bekezdésben meghatározott díjat meg kell fizetni, és a (2) bekezdés rendelkezéseit kell
alkalmazni.
38. § Kezelői hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető
igénybe (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi
berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy
belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges.
40. § A nem közlekedési célú igénybevétellel vagy az útcsatlakozás létesítésével
összefüggésben okozott kárért az igénybevevő, illetőleg az útcsatlakozás létesítője felelős.
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
2. § (2) Az önkormányzatok tulajdonában levő közutak a helyi közúthálózatba tartoznak. A
helyi közutakat úthálózati szempontból - jelentőségük és forgalmi jellemzőik alapján - a
következő útosztályok valamelyikébe kell besorolni:
a) belterületi közutak:
aa) belterületi gyorsforgalmi utak,
ab) belterületi elsőrendű főutak,
ac) belterületi másodrendű főutak,
ad) gyűjtőutak,
ae) kiszolgáló és lakóutak;
b) külterületi közutak;
c) kerékpárutak;
d) gyalogutak és járdák.
6. § (1) A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (a továbbiakban: igénybevétel)
szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti
adattartalommal a közút kezelőjénél kell előterjeszteni.
(2) A kezelői hozzájárulás iránti kérelemhez 3 példányban mellékelni kell:
a) az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),
b) a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a
vízelvezetés megoldását,
c) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét.
(3) A közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának
jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának súlyos sérelmével vagy
veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható
el, továbbá ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását
vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását veszélyezteti.
(4) Az országos közút igénybevételéért fizetendő díj összegét - e rendelet 4. számú
mellékletében foglalt díjtételek és szorzószámok alkalmazásával - a közút kezelője állapítja
meg. Nem kell díjat fizetni vasúti átjáróban - a vasúti átjáróhoz kapcsolódóan - a vasút
üzemeltetője által vagy megrendelésére végzett, továbbá az országos és helyi közút területén a
közút kezelője vagy az építtető által, illetőleg megrendelésére állami vagy önkormányzati
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érdekből végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú
igénybevétel esetén.
(5) A közút igénybevételéért fizetendő díj előre esedékes, annak mértékét az igénybevétel
tervezett időtartama alapján, de legalább 1 napra kell megállapítani. A díj megfizetéséig a
közutat érintő munkavégzés vagy egyéb nem közlekedési célú igénybevétel nem kezdhető
meg.
(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott díjat a hozzájárulásban meghatározott mértékben,
módon és időpontban kell a közút kezelője részére megfizetni.
(7) A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele
esetén fizetendő pótdíjat - a közút kezelőjének kérelmére - a közlekedési hatóság állapítja
meg, és szabja ki az igénybevevővel (jogosulttal) szemben. A közút kezelőjének a kérelmében
meg kell jelölnie a hozzájárulás nélküli, illetőleg a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően
igénybe vett útterület
a) térmértékét, a szélességi és hosszúsági adatokat naponkénti bontásban,
b) igénybevételének időtartamát,
c) forgalma akadályozásának mértékét (az úttest és az egyéb terület arányának
feltüntetésével).
(8) A kérelemhez csatolni kell a közút szabálytalan nem közlekedési célú igénybevételére
vonatkozó iratot és az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.
(9) A pótdíjat az igénybevétel tényleges tartamára - a hozzájárulástól eltérő igénybevétel
esetén a szabálytalanság fennállásának időtartamára - kell megállapítani. A hozzájárulás
nélküli igénybevétel esetén a pótdíj mellett az alapdíjat is meg kell fizetni. A pótdíjat a
kötelezést tartalmazó határozat közlésétől számított 15 napon belül kell - országos közutak
esetén az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat javára - a közút kezelőjéhez megfizetni. Az
alapdíj, illetőleg a pótdíj késedelmes megfizetése esetén az igénybe vevő köteles késedelmi
kamatot is fizetni.
7/A. § (1) A közút kezelője a 6-7. §-ban előírt mellékletek vagy azok közül egyesek
csatolásától eltekinthet, illetőleg - szükség szerint - egyéb dokumentáció (terv, helyszínrajz,
alaptérkép stb.) becsatolását vagy adat közlését is kérheti az igénybevétel (tevékenység)
formájától, módjától, időtartamától és mértékétől függően, illetőleg kapu vagy telekbejáró
esetében.
(2) A közút kezelője a kezelői hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról köteles a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nyilatkozni. Ez a határidő indokolt esetben,
legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Erről a kérelmezőt az eredeti határidő lejárta előtt
értesíteni kell.
(3) A közút kezelője a hozzájárulásának megadásáról vagy megtagadásáról szóló
nyilatkozatában köteles a kérelmezőt tájékoztatni arról, hogy a döntés felülvizsgálatát a
közlekedési hatóságtól kérheti. A hozzájárulás megtagadását a közút kezelője köteles írásban
megindokolni.
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3. számú melléklet a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez
Kérelem az országos/helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
szükséges hozzájárulás iránt
1. Az igénybevétel helye, célja,
2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel
történik (a hozzájárulás jogosultja):
3. Az elfoglalni kívánt útterület hosszúsága, szélessége, nagysága (m2)
4. Az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontja
5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy neve, címe,
telefonszáma
6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény
(létesítmény) tulajdonosának neve és címe, üzemeltetőjének neve és címe
7. Melléklet
- az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 példányban,
- a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvényének rajzát 3 példányban,
- az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) tervét
3 példányban.

