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Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 11.-én 20 
óra kezdettel megtartott üléséről 
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                      Horváth Rudolf képviselő  
                      Stubics Imre képviselő  
                      Rétiné Végh Katalin képviselő 
                      Vajda Ildikó képviselő 
 
                       Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal összes napirendhez 
 
                  Igazoltan távol van:    Gondos József alpolgármester ,Cigli Ferenc képviselő    
 
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy a Képviselő-testület határozatképes, a 7 képviselőből 5 fő jelen van.  
Javaslatot tett a napirendre, a Képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 5 igen 
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
 
1./ Közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
2./ Települési értéktár létrehozásáról döntés 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Napirendek tárgyalása: 
 
 
1./ Közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : A közterületek használatról szóló rendeletet a közterületi 
filmforgatás miatt meg kell alkotni. A rendelet melléklete tartalmazza a közterület használati 
díjakat, ilyen igénybevétel eddig nagyon kevés merült fel, de a szabályozást az 
Önkormányzatnak el kell végezni.Ismerteti az írásbeli előterjesztést: 
 

Indokolás és hatásvizsgálat a közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásához 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A rendelet indokolása: 
 



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január 
l-jén hatályba lépett rendelkezései alapvető változást hoztak a közterület-használatra vonatkozó szabályozásban. 
Az új helyi rendelet megalkotása - a korábbi rendeleti szabályozás hiányában- időszerűvé vált. 
 
A rendelet-tervezet  célja-   figyelemmel a község sajátosságaira,  az utóbbi időkben végbemenő gazdasági 
változásokra, a település frekventáltságára, valamint a magasabb szintű jogszabályi előírásokra – a közterületek 
használati módjának és a használati díjak szabályozása. 
 

    Kötelező eleme a tervezetnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban Mktv.) módosítása miatt 
a közterület filmalkotás forgatása céljára történő igénybevételének szabályozása. 

Előzetes hatásvizsgálat 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése (továbbiakban: Jat.) alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével- 
felméri a szabályozás várható következményeit, továbbá az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az 
önkormányzati rendelet megalkotását megelőzően a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
 
1. A  közterületek használatáról  szóló önkormányzati rendelet-tervezet hatásai: 
 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
− társadalmi hatás: 

Igényként merült fel, hogy a kerület fejlődése, a rejtett tartalékok feltárása érdekében az 
önkormányzat tovább javítsa a kapcsolatait a kerületben tevékenykedő egyéni vállalkozókkal és a 
kerületi székhellyel rendelkező gazdasági társaságokkal.  Az általuk szervezett rendezvények, a 
kereskedelmi, szolgáltató és árubemutatási tevékenységük gyakorlásához elengedhetetlenül 
szükséges építmények elhelyezése, fenntartása eddig is érintett és a jövőben is érinthetnek 
közterületet. Azonban az együttműködési kereteket, - így a helyi társadalmi viszonyokat rendező 
önkormányzati rendeletalkotást is- a jogszabályi hierarchiának megfelelően a felsőbb 
normákhoz kell igazítani.  

 
− gazdasági hatás, költségvetési hatás: 

Az önkormányzati rendelet alapján megállapított közterület-használati díjból származó bevétel a 
tulajdonos önkormányzatot illeti. 
 

b) környezeti és egészségi következmények: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt közvetlen hatása és egészségügyi 
következményei nincsenek. A szabályozásból eredő végrehajtás elmaradása azonban járhat negatív 
hatással, amennyiben a városrész összképét és a közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe 
vesszük. 
 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Az új jogi szabályozás különösebb adminisztratív teherrel nem jár. 

 
2. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
Törvényességi észrevétel 

 
3. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 
  A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi                              
  feltételeket biztosítani kell. 
 

A Jat. 21. § -a és 22. §-a alapján figyelemmel kell kísérni a jogszabályok, így az önkormányzati rendeletek 
hatályosulását is, és szükség szerint le kell folytatni az utólagos hatásvizsgálatot, ennek során össze kell vetni a 
szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. Az utólagos hatásvizsgálat lefolytatásáról 
a jegyző gondoskodik.  
A rendeletalkotáshoz az Mötv. 47. § (1)-(2) bekezdése alapján a Képviselő-testület minősített többségének 
szavazata szükséges.  
 



Kérem a Képviselő-testületet, hogy alkossa meg a melléklet szerinti rendeletet Zalacsány község 
Önkormányzat  tulajdonában álló közterületek használatáról . 
 
 
Zalacsány, 2013. július 5. 

Nagy Lászlóné  
Polgármester  

 
Hozzászólás nem hangzott el,a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással egyhangúlag megalkotta a  
 

Közterületek használatáról szóló 
11/2013.(VII.12.) önkormányzati rendeletet: 

 
 

Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

11/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról 

 

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 54. §. (5) 
bekezdésében,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42. § 1. pontjában, és a 
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban Mktv.) 34. § (5) bekezdése kapott felhatalmazás alapján 
a következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések  

1. §  

A rendelet célja, hogy  

a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi 
adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági 
szempontokra; 

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját;  

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.  

2. §  

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, 
kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi 
földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: 
közterület). 

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre 
vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.  

3. §  

(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon 
használhatja. 
 
(2)     A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. 



 
(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak 
meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon 
akadályozza. 
 
(4) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-
használati engedély, továbbá használati díj fizetése szükséges a jogszabályokban meghatározott kivételekkel. 

 
 

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele 
4. §  

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.  
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:  

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, 
cég- és címtábla elhelyezésére, 

b) árusító és egyéb fülke, pavilon elhelyezésére,  
c) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,  
d) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,  
e) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,  
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,  
g) alkalmi és mozgóárusításra,  
h) kiállítás, alkalmi vásár céljára,  
i) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek 

elhelyezésére, árukirakodásra,  
j) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,  
k) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására 

vonatkozóan.  
l) filmalkotás forgatása céljára 

5. § 

Közterület filmalkotás forgatása céljára történő igénybevétele 

(1) A közterületet filmalkotás forgatása céljából igénybe venni egész évben– munkaszüneti napok 
kivételével -  800 órától 2000 óráig lehet. 
(2) A zavaró hang- és fényhatásokkal nem járó filmalkotás forgatása esetén a (1) bekezdésben található 
korlátozás alól felmentés adható. 
(3) A közterület közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos, turisztikai és 
ismeretterjesztő témájú) filmalkotások forgatása esetén a közterület térítésmentesen vehető igénybe a (1)-
(2) bekezdésben foglaltak betartása mellett. 

6. §  

(1)Nem kell közterület-használati engedély:  
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének 

elfoglalásához,  
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,  
c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek 

hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem 
akadályozza.  

d) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez.( 
max 72 órán belül) 
e) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, cég-és címtábla 
elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be. 
f) tüzelőanyag lerakása, építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és szerkezetek lerakása, elhelyezése, ha a 
területhasználat a közlekedést, illetve a szabad kilátást nem akadályozza és a területhasználat a 5 napot nem 
haladja meg. 



(2) Az (1) bekezdésben felsorolt közterület-használati engedély nélkül végezhető közterület-igénybevételt 
a polgármesternél írásban – lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban 
a használat megkezdésekor – be kell jelenteni, a helyreállítás végső időpontjának megjelölésével. 

(3) Amennyiben a közterület-használat  befejeződött, a terület eredeti állapotának helyreállítására illetve 
az esetleges jogkövetkezményekre jelen rendelet 9. §. Rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 

 
7. §  

(1) A közterület-használati engedélyezés tárgyában a polgármester dönt, a közterület –használatra 
vonatkozó kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 
(2) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy 
meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható. 
(3) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – állvány, építőanyag, törmelék nem közúton 
történő elhelyezésére – közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható. 
(4) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve 
szakhatósági – engedélyek, illetve hozzájárulások beszerzését. 
 (5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden 

kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.  

(6) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen: 
a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás 
érvényes, 
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását, 
d) utalást arra, hogy az engedély csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások 
megvalósítása esetén érvényes, 
e) az engedély érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot – kártalanítási 
igény nélküli – helyreállításának kötelezettségét, 
f) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, 
g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett családtagjainak, alkalmazottainak, 
illetve megbízottjának nevét és lakcímét, 
h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló 
tájékoztatást, a településképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi 
előírásokra történő utalást, 
i) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj, stb.) viselésének és megfizetésének 
módját, 
j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási 
kötelezettség előírását. 
(7) A közterület-használati engedélyt meg kell küldeni: 
a) kérelmezőnek, 
b) az eljárásban érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak, 
c) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek. 
 

8. §  

(1)      Nem adható közterület-használati engedély: 
a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve 
az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja, 
b) olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos 
észlelését akadályozná, 
c) közutak területére, 
d) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállomány rongálásának, pusztításának, 
csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek 
javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat, 
e.) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához, 
f) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az 
egészséget veszélyeztetné, 
g) jármű iparszerű javítására, 



h) mezőgazdasági gépek tárolásához- a (2) bekezdésben foglaltak kivételével-, valamint üzemképtelen jármű 
tárolásához 
i) a közlekedés biztonságát veszélyeztető és a településképet hátrányosan befolyásoló tárgy elhelyezéséhez 
 
(2) Mezőgazdasági vagy más szolgáltatást végző gépjárművek és ezek vontatmányainak elhelyezésére csak 
abban az esetben adható engedély- egyedi kérelemre- ha a tulajdonos vagy használó a gépek elhelyezését a 
saját ingatlanán nem tudja megoldani. Az engedély időtartama a 2 hónapot nem haladhatja meg ugyanazon 
évben. 
(3)    Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kért közterület-használat: 
a) a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna, 
b) veszélyeztetné a közrendet, a közbiztonságot, 
c) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna, 
d) sértené a településképet, 
e) gátolná a települési esztétikai követelmények érvényesülését, 
f) a természeti és az épített környezet túlzott megterhelésével járna, 
g) veszélyeztetné a közegészségügyi előírások érvényesülését, 
h) indokolatlanul korlátozná a település közlekedését. 

9. § 

(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, 
figyelmeztetô és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv 
engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás 
megléte esetén adható ki. 

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. Az engedély 
érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a jegyzô köteles ellenôrizni, hogy a közterület 
használója a jogszabály által elôírtakat betartja-e.  

 
A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja 

10. §  

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A 
mellékletben szereplő díjakat általános forgalmi adó nélkül kell érteni. 

(2) A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges 
üzemeltetésére tekintet nélkül a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon 
köteles megfizetni. 

 
(3)A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben 
számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó – az alapterületen túlnyúló – szerkezet (ponyva, 
tető) területét együttesen kell figyelembe venni. 
 
(4)Hirdetőtábla és hirdető berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni. 
 
(5)A számítás szempontjából minden megkezdett nap, hónap, négyzetméter egésznek számít. 
 
(6)    A közterület-használati díjak évi, havi, vagy napidíjak. 
 

(7) A közterület-használati díjat 
 

a) éves használat esetén a tárgyév február hó 10. napjáig, évközi kezdés esetén a kezdéstől számított 30 
napon belül előre, 

b) havi használat esetén a tárgyhó 5. napjáig, hóközi kezdés esetén a kezdéstől számított 15 napon belül 
előre 

c) napi használat esetén a befejezéskor, de legkésőbb a befejezéstől számított 8 napon belül, folyamatos 
napi helyhasználat esetén legalább havonta a köbvetkező hónap 5. napjáig utólag kell megfizetni 

 
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól  

11. §  

(1)  Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 



a) a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített megállóhelyekért, 
b) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak és más köztárgyak elhelyezéséért, 
c) a köztisztasági feladatok ellátását szolgáló létesítmények elhelyezése után.  
(2)  A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető: 
a) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok, 
b) kulturális, humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység, 
c) az önkormányzat saját intézményei által szervezett rendezvények esetében. 
   
A közterület-használati engedély érvényének megszűnése 
 

12. § 
 

(1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik: 
a) az engedélyben meghatározott idő elteltével, 
b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével. 
 
(2) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott 
tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát 
egyébként elveszti. 
 
(3) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a jogosult bejelenti a tulajdonos 
önkormányzatnak, hogy a közterület használatával felhagy. 

(4) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles 
a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani. 

 
(5) Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat 

jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adható a jogosult kérelmére. 
 

(6) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj 
megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a 
jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 

 
(7) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati engedély érvényének lejáratától a közterület 

eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel kétszeresét kell 
megfizetni. 

 
 

Az üzemképtelen járművek közterületen történô tárolása 

13. §  

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű: 
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezô az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban 

csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, 
b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,  
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült. 

(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy 
tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a 
közterületrôl 30 napon belül eltávolítani. 

14. § 

(1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.  
(2) Üzemképtelen jármű közterületen történô tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben 

meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.  

Ellenôrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei 

15. §  



(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenôrzésérôl  a polgármester gondoskodik.  
(2) A közterület-használati engedély eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet 
folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult felhívására felmutatni. 
 

16. §  

A közterület engedélyhez, hozzájáruláshoz kötött, de engedély, hozzájárulás nélküli vagy attól eltérô használata 
esetén a használót a polgármester határidô tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját 
költségén, kártalanítási igény nélkül történô – eredeti állapotának helyreállítására.  

Záró rendelkezés 

17. § 

(1) Ez az önkormányzati rendelet 2013.július 14. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

(3) E rendeletet a hatálybalépése előtt indult és a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 

 

Zalacsány, 2013. július 11. 

Dr. Bognár András Nagy Lászlóné   
jegyző polgármester 

  

 Kihirdetve: Zalacsány, 2013. július 12. 

 

Dr. Bognár András 
jegyző 



1. melléklet 

A közterületek használatáról szóló 11/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelethez 

Kérelem 

1. A kérelmezô neve, személyi ig. száma: 
 
2. Állandó lakhely, székhely címe: 
 
 
3. Közterület-használat célja: .........................idôtartama:....................... 
 
 
4. A közterület-használat 
 

a) helye (telepítési helyszínrajz): 
 

b) Módja, mértéke (m2-ben): 
 

c) Az engedélyhez használt utcai berendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja, forgalmi 
rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.): 

 
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma: 

 

 

Dátum,  
kérelmezô aláírása  



2. melléklet 

A Közterületek használatáról szóló 11/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelethez 

Közterülethasználati díjak mértéke 

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 
kirakatszekrény, üzleti védôtetô (elôtetô), ernyôszerkezet, 

hirdetôberendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj 
tényleges felületre vonatkozik) 

 
 

250 Ft/m2/év 

2.  Árusítófülke, pavilon 500 Ft/m2/hó 
3. Pótkocsi, munkagép, mezôgazdasági vontató 1 000 Ft/hó  
4. – Személygépkocsinként 3 000 Ft/év 

 – Teher- és különleges gépjárművek valamint, ezek 
vontatmányainak elhelyezésére 

 

50 Ft/m2/év 
5. – Önálló hirdetôberendezések, táblák 500 Ft/m2/hó 

 – Transzparensek (felülete m2-ben) 50 Ft/m2/nap 
6. – Építési munkával kapcsolatos építôanyag- és törmeléktárolás, 

állványelhelyezés: 
 

10 Ft/m2/hó 
 – 30 napon belül 10 Ft/m2/hó 
 – 6 hónapig 15 Ft/m2/hó 
 – 6 hónapon túl 20 Ft/m2/hó 
 – Egyéb esetekben: 20 Ft/m2/hó 

7. Alkalmi és mozgóárusítás:  1000 Ft/óra 
8. – Vendéglátóipari elôkert:   400 Ft/m2/hó 

 – Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek 
elhelyezése, árukirakodás 

 

200 Ft/m2/év 
9. – Kiállítás   200 Ft/m2/nap 

 –    Alkalmi vásár   100 Ft/m2/nap 
 – Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények 

kivételével: 
 

10 Ft/m2/nap  
10. Közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes 

használata 
 

10 Ft/m2/nap 
11. Filmalkotás forgatása 

- forgatási helyszín 
- technikai kiszolgálás 
- stáb parkolás 

 
50,- Ft./m2/nap 
20,- Ft./m2/nap 
20,- Ft./m2/nap 

12. Egyéb: a díj mértékét – a fentiek figyelembevételével – 
esetenként kell megállapítani. 

 

 
 
2./ Települési értéktár létrehozásáról döntés 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Amikor a jogszabály megjelent, úgy gondolta, hogy ezzel a 
kérdéssel helyi érték hiányában nem kell az Önkormányzatnak jelenleg foglalkozni- 
különösen, hogy az értéktár működtetésével kapcsolatos költség az Önkormányzatot terhelné. 
A kormányhivatal körlevelében felhívta az Önkormányzatok figyelmét, hogy a nemleges 
döntést is meg kell hozni.Az előterjesztés két döntési lehetőséget állít fel, melyet ismertet: 
 



 
Előterjesztés  
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 11.-én tartandó ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény ( a továbbiakban: Törvény) és 
annak végrehajtására kiadott, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. ( IV. 
16.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik többek között arról, hogy a települési 
önkormányzat a Korm. rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül döntést hoz arról, hogy kíván-e élni a 
települési értéktár létrehozásának lehetőségével. A Korm. rendelet 2013. április 17-én hatályba lépett. 
A Törvény kimondja, hogy a magyar nemzeti értékek és azokon belül a hungarikumok megőrzendő és 
egyedülálló értékek, nemzeti örökségünket, a magyar kultúra értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, 
ember alkotta és természet adta értékeit, átfogó értéktárban kell összesíteni.  
 
A Törvény 3. §-a kimondja, hogy a  települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre.  
A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely szervezi a településen fellelhető 
nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt 
és megküldi azt a megyei értéktárba.  A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési 
értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével 
megbízhat a település területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, 
települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok 
szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési 
szervezetet. A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történő megbízásról az 
érintett települési önkormányzat a létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a 
Hungarikum Bizottságot. 
A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat közigazgatási területén 
fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki 
írásban kezdeményezheti, az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat 
polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában. Erre a rendelet mellékletében 
található nyomtatvány minták szolgálnak. 
A Korm. rendelet megfogalmazza a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáit: 
a)  agrár- és élelmiszergazdaság, 
b)  egészség és életmód, 
c)  épített környezet, 
d)  ipari és műszaki megoldások,  
e)  kulturális örökség, 
f)   sport, 
g)  természeti környezet, 
h)  turizmus és vendéglátás.  
 
A Korm. rendelet szerint az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, 
tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat,  az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre 
figyelemmel, maga biztosítja. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, döntsön arról, hogy a Törvényben és a Korm. rendeletben 
megfogalmazottak alapján létre kívánja-e hozni a Zalacsányi értéktárat. 
 
Amennyiben a testület az értéktár létrehozása mellet dönt, javaslom, hogy az értéktár létrehozásának dátuma 
2013. december 1. legyen. A decemberi időpontig ki lehet dolgozni a feladatellátás főbb szabályait, az értéktár 
működésének szabályzatát, hatástanulmányt lehet végezni többek között a feladat finanszírozásának a költségeire 
vonatkozóan.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati javaslatban 
foglaltakról. 
Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy a jogszabályok alapján a döntésről a meghozatalát követő 30 
napon belül tájékoztatni kell a megyei közgyűlés elnökét. 
 



Az értéktár létrehozásának, fenntartásának, finanszírozásának költsége jelenleg nem ismert. Amennyiben a 
képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, az év második felében elkészülhet az a 
hatástanulmány amiből a költségek megállapíthatóak. 
A költségvetésben nincsen előirányzat tervezve erre a célra.  
 
 Határozati javaslat, rendelet-tervezet 

 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő testületének   
……/2013. (….) határozata az Zalacsányi Értéktár létrehozásáról 
1.) Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvényben és a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. ( IV. 16.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján 2013. december 1-jével 
létrehozza a Zalacsányi Értéktárat. 
Felkéri a polgármestert, hogy a 2013. novemberében tartandó 
testületi ülésre, az Önkormányzati Hivatal segítségével 
dolgozza ki a feladatellátás főbb szabályait, készítse el az 
értéktár működésének szabályzatát és munkatervét, készítsen 
hatástanulmányt a feladat finanszírozásának a költségeire 
vonatkozóan. 

 
2.) Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy nem hoz létre helyi értéktárat. 
 

       Határidő:   azonnal 
Felelős: polgármester    

 
Zalacsány, 2013. július 5. 
 
Nagy Lászlóné  
Polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : Az elhangzottak alapján javasolja, hogy az Önkormányzat ne 
hozzon létre helyi értéktárat. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyet értett és 5 igen szavazattal, 0 nem 
szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2013.(VII.11.) sz. KT határozat 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a magyar 
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben és a magyar 
nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. ( IV. 16.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján nem hoz létre helyi értéktárat. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat 
hajtsa végre. 
Határid ő: szöveg szerint 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 20 óra 
25 perckor berekesztette. 
 
     K.m.f. 
 
Nagy Lászlóné      dr. Prótár Henrietta 
Polgármester       aljegyző 


