Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(VI. 5.) önkormányzati rendelete
a település rendjéről szóló 14/2008.(VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécel Város Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Pécel Város Önkormányzatának képviselő-testülete a település rendjéről szóló 14/2008. (VI.5.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 32.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) a) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a b) pontban foglaltak kivételével az e rendelet 2.
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az (5) bekezdés g)-h) pontjaiban felsorolt
mellékletek csatolásával együtt.
b) 1-3 nap időtartamra vonatkozó konténer elhelyezéséhez a közterület-használati hozzájárulás iránti
kérelmet az e rendelet 2/A. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”
2.§ A R. 33.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) a) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem esetén a b) pontban foglaltak kivételével a Ket.
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
b) 1-3 nap időtartamra vonatkozó konténer elhelyezése esetén a közterület-használati engedély a rendelet
2/A. mellékletében meghatározott tartalmú kérelemben kerül kiadásra.”
3.§ A R. 35.§-a kiegészül a következő (9) bekezdéssel:
„ (9) 1-3 nap időtartamra vonatkozó konténer elhelyezése esetén a közterület-használati díjat egy összegben
a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.”
4.§ A R. kiegészül -a jelen rendelet 1. mellékletét képező – 2/A. melléklettel.
5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszti a hatályba lépését követő
második napon.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. június 5.

Koncsekné dr. Kovács Ágnes

jegyző

1. melléklet a 14/2013. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

„ 2/A. melléklet a település rendjéről szóló 14/2008. (VI.5.) számú önkormányzati rendelethez.
Péceli Polgármesteri Hivatal
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
KÉRELEM
a Pécel Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterület használatához
konténer elhelyezéshez
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező neve......................................................................................................................................
Kérelmező képviselőjének neve:.....................................................telefonszáma:.................................
Kérelmező székhelye:.............................................................................................................................
Kérelmező adóigazgatósági azonosító száma:.......................................................................................
Egyéni vállalkozók esetében:
Kérelmező neve:................................................................................telefonszáma:.............................
Kérelmező lakcíme:................................................................................................................................
Kérelmező vállalkozó igazolványának száma:.......................................................................................
Kérelmező adóigazgatósági azonosító száma:.......................................................................................
Magánszemélyek esetében:
Kérelmező neve:................................................................................telefonszáma:.............................
Kérelmező lakcíme:................................................................................................................................
Megjegyzés:
A fenti adatok közlése a közterület-használati hozzájárulás kiadása iránti eljárásban szükséges, az
adatokat a Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér1.) munkatársai dolgozzák fel.
Jelen tájékoztatás a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezésein alapul.
A kérelmező által használni kívánt közterület helyének pontos megjelölése:
…............................................................................................................................................................
A közterület-használat időtartama:( maximum 3 nap)
…........év …............................hó............napjától - …........év ….............................hó............napjáig
A közterület használat célja: …......db. konténer elhelyezés.

A kérelmező tudomásul veszi, hogy:
- a kérelem benyújtása a kérelmezőt nem jogosítja fel a közterület használatára,
– valamint azt is, hogy aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja, az szabálysértést követ el.
- a kérelem benyújtásával egyidejűleg a hivatal házi pénztárába a közterület használati díjat
köteles megfizetni.
KÖZTERÜLET HASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÁS KONTÉNER ELHELYEZÉSÉHEZ
…..............................................................(név).............................................................................(cím)
kérelmére, a …............................................................................................. számú ingatlan előtti
közúton kívüli közterületen …...db. konténer elhelyezését 2013. év.......................hó...........napjától,
2013. év.......................hó...........napjáig, az alábbi kikötéssel engedélyezem:
1. A kihelyezett konténer a közúti és gyalogos forgalmat nem akadályozhatja.
2. Az engedélyes köteles a közterület használata során keletkező szennyeződést eltakarítani.
A közterület-használat díja …..... napra összesen: …......................... Ft – azaz:…..................................forint,
amelyet engedélyes egy összegben a közterület-használati hozzájárulás kiadásával egyidejűleg a hivatal házi
pénztárába köteles megfizetni. A kiadott közterület-használati hozzájárulás csak a közterület-használati díj
befizetését igazoló bevételi pénztárbizonylattal együtt érvényes.
Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről szóló 14/2008 (VI. 5.) rendelete (a
továbbiakban: R.) 31. § (3) bekezdés h) pontja alapján, közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni az
építési munkával kapcsolatos létesítmények ( állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, stb.)
és építmények elhelyezéséhez, fennmaradásához, valamint konténer, építőanyag és törmelék tárolásához. A
R. - 1. számú melléklet 5.2. pontja alapján konténer elhelyezés közterület-használati díja:450 Ft/db/nap.
Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy az engedély feltételeinek be nem tartása esetén, illetve a közterület
a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben való használatakor, az engedélyes köteles a
tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület – használatot haladéktalanul megszüntetni,
továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására.
A közterület- használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetéseszempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti
állapotot helyre nem állította.
A fentiek figyelembevételével azok betartása mellett a közterület használatot engedélyezem.
Hatáskörömet a R. 2. § (2) bekezdés a) pontja, és illetékességemet a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ( a továbbiakban Ket. ) 21. § (1) b) pontja
biztosítja.
A kiadmányozási jog alapja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 67.§ C
pontjában foglalt felhatalmazáson alapuló …............... számú polgármesteri utasítás.

Pécel, 2013...................hó...........nap.

Szöllősi Ferenc polgármester
nevében és megbízásából
Kovács Zoltán
műszaki irodavezető ”

