Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete
közterületek rendjéről és használatáról szóló
12/2003. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5)
bekezdésében és a 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek rendjéről és használatáról
szóló 12/2003. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3)-(4) bekezdés helyébe a
következő (3)-(4) rendelkezés lép:
„(3) A kérelmező a közterület használatáért használati díjat köteles fizetni. A díj mértékét,
megfizetésének határidejét és módját e rendelet 4. melléklete állapítja meg.
(4) A közterület használati díjat nem kell megfizetni:
a) Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága javaslatára, ha a terület használatát egyedileg meghatározott jótékony célú gyűjtés,
sport, kulturális vagy egyéb rendezvények javára kérik és a rendezvényből nem származik
bevétel, továbbá, ha a terület-felhasználás a Képviselő-testület ünnepi programtervében
meghatározott városérdeket szolgál,
b) a választási kampányt szolgáló hirdető-berendezés és/vagy hirdetőtábla elhelyezése esetén a
választás végleges eredményének közzétételéig, és
c) építési munkával kapcsolatosan felállítandó állvány elhelyezése esetén, amennyiben az nem
önkormányzati tulajdonú lakótömbök körüli kezelői járda területén történik.
(2) A Rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) A közterület egyéb használatának célja:
a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető berendezés, lábon álló hirdetőtábla
elhelyezése,
b) árusító és egyéb fülke, pavilon elhelyezése,
c) alkalmi és mozgóárusítás,
d) terasz,
e) üzletből közvetlenül közterületre történő árusítás esetén az üzlet előtti 1 méter széles sáv
igénybevétele,
f) üzleti tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat (szélfogó, üzleti lépcső, üzleti portál),
g) kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális valamint vallásfelekezeti rendezvények, mutatványos
tevékenység,
h) üzemképes, 3500 kg-ot meghaladó megengedett együttes tömegű gépjárművek tárolása,
i) üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművek álláshelye
parkolás céljára,
j) üzemképtelen gépjárművek elhelyezése,
k) taxi álláshely használata,
l) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 24 óránál hosszabb időtartamú
elhelyezése, tárolása,
m) filmforgatás,
n) lakókocsi, utánfutó tárolása."
(3) A Rendelet 2. § (5)-(7) bekezdés bekezdés-számozása (6)-(8) bekezdés számozásra módosul.
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2. § A Rendelet „Bírságolás” alcíme helyébe a következő alcím lép és a Rendelet a következő 8. §-sal
egészül ki:
„A közterület filmforgatási célú használata
8. § (1) A közterület filmforgatási célú használata vasárnapra, nemzeti ünnepekre és Oroszlány Város
Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepi programtervében szereplő emléknapokra és ünnepi
rendezvények napjára nem engedélyezhető.
(2) A közterület filmforgatási célú használata naponta 7 órától 21 óráig terjedhet és nem haladhatja meg
az egy hét időtartamot.
(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartammal kell meghosszabbítani és a
közterület-használatot engedélyezni, amely időtartamig a filmforgatás akadályozott volt. A közterülethasználatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az
esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
(4) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.
(5) Nem adható a közterület filmforgatási célú használatára engedély, amennyiben az érintett
közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély került kiadásra.
3. § A Rendelet e rendelet 4. mellékletével egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és 2014. január 2. napján hatályát veszti.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. december 21.

Dr. Zágonyi Éva
jegyző
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„4. melléklet
12/2003. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
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1. Közterület-használati díj mértéke:
(a díjakat – a 7. és 9. sorszám alatti díjak kivételével – áfa-fizetési kötelezettség nem terheli)
Területi kategóriák
Közterület-használat megnevezése
I.
II.
III.
A közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakat
szekrény; hirdető berendezés, lábon álló
hirdetőtábla. A terület meghatározása, a tábla
lábaival együtt mért befogadó tér mérete
szerint történik.
(Ft/m2/hó)
1.139,1.139,1.139,Árusító és egyéb fülke-pavilon elhelyezése,
üzleti tevékenységgel kapcsolatos egyéb
helyhasználat (szélfogó, üzleti lépcső, üzleti
portál). Üzletből közvetlenül közterületre
történő árusítás esetén az üzlet előtti 1 méter
széles sáv igénybevétele
(Ft/m2/hó)
1.287,993,649,Vendéglátó-ipari terasz
május 1-jétől szeptember 30-áig (Ft/m2/hó)
1.287,993,649,október 1-jétől április 30-áig
(Ft/m2/hó)
463,352,236,2
Alkalmi árusítás vállalkozók részére
(Ft/m /nap)
1.287,993,943,Alkalmi virágárusítás őstermelők részére (Ft/m2/nap)
104,104,104,(Ft/hó)
1.056,1.056,1.056,(Ft/év)
3.126,3.126,3.126,Mozgóárusítás
Személyautóval
(Ft/jármű/nap)
3.168,3.168,3.168,3500 kg-ot meg nem haladó megengedett
együttes tömegű kisteherautóval
(Ft/jármű/nap)
4.224,4.224,4.224,3500 kg-ot meghaladó megengedett
együttes tömegű teherautóval
(Ft/jármű/nap)
7.393,7.393,7.393,Taxi álláshely használata
(Ft/jármű/hó) 1.406,- + ÁFA 1.406,- + ÁFA 1.406,- + ÁFA
Kiállítás, alkalmi vásár, sport-, és kulturális,
valamint
vallásfelekezeti
rendezvények,
mutatványos tevékenység területe
(Ft/m2/nap)
54,54,54,Üzemképtelen gépjármű elhelyezése (Ft/jármű/nap) 1.139,- +ÁFA 1.139,- +ÁFA 1.139,- +ÁFA
Lakókocsi, utánfutó tárolása
(Ft/jármű/nap) 1.139,- +ÁFA 1.139,- +ÁFA 1.139,- +ÁFA
Üzemképes,
3500
kg-ot
meghaladó
megengedett együttes tömegű gépjárművek
tárolása
(Ft/jármű/nap)
698,- +ÁFA
698,- +ÁFA
698,- +ÁFA
Üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó
megengedett együttes tömegű gépjárművek
parkolása céljából kijelölt álláshely
(Ft/ m2/hó)
580,- +ÁFA
580,- +ÁFA
580,- +ÁFA
Építési munkával kapcsolatosan felállított
állvány
0 - 10 m2-ig (Ft/m2/nap)
73,73,73,10 m2 felett (Ft/m2/nap)
54,54,54,Építőanyag és törmelék elhelyezése, tárolása
(Ft/m2/nap)
44,44,44,Filmforgatás
forgatási helyszín
(Ft/m2/nap)
211,211,211,technikai kiszolgálás
(Ft/m2/nap)
159,159,159,stáb parkolás
(Ft/m2/nap)
106,106,106,-
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2.

Közterület-használati díj megfizetésének határideje és módja:
2.1. A határozott időtartamra szóló díjat Engedélyes az engedély kiadását megelőzően fizet meg az
Oroszlány Városi Polgármesteri Hivatal számlájára, illetve házipénztárába.
2.2. A megfelelő díj kategória megállapítása Oroszlány város közigazgatási területének jelen
határozat melléklete szerinti (I., II., III.) övezeti felosztás figyelembe vételével történik.
2.3. Az igényelt terület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz
szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.
2.4. Az igényelt terület 3 m2-nél kisebb nem lehet a fizetendő díj szempontjából.
2.5. A díj fizetési kötelezettség megállapításánál minden töredék m2 egésznek számítandó.
2.6. Az üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművek
parkolása céljából kijelölt, több álláshely területigénye a díjfizetés szempontjából nem vonható
össze.
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