
Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2011. (..........) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a település 
közterületeinek használatára vonatkozó szabályok és a közterület-használati díj 
mértékének megállapítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 

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 megfizetésének módját. 
 
2. § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed a 

Halászi község közigazgatási területén belül található, az önkormányzat tulajdonában 
álló közterületekre (a továbbiakban: közterület). 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azokra a közterületekre, vagy a közterületek azon 
részére, melyek használatára az önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján, 
külön megállapodást köt, vagy kötött.     

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele 

3. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati 
engedély szükséges. 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
a) a közterületbe 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti 

védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére, 
b) ideiglenes jellegű építmény, utcabútor, pavilon, fülke, vagy sátor elhelyezésére, 
c) szobor, emlékmű, vagy köztárgy elhelyezésére amennyiben azt nem az 

önkormányzat megbízásából helyezik el, 
d) önálló hirdető-berendezés, vagy tájékoztató tábla elhelyezésére, amennyiben azt 

nem az önkormányzat megbízásából helyezik el, 
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, gép, vagy berendezés 

elhelyezésére, amennyiben annak közterületen történő tárolása a 168 órát előreláthatólag 
meghaladja, 

f) tüzelőanyag elhelyezésére, amennyiben annak közterületen történő tárolása a 168 
órát előreláthatólag meghaladja, 

g) alkalmi árusításra, vagy mozgóboltra, 
h) kiállítás, rendezvény szervezése, vagy termékbemutató céljára, 



i) vendéglátó-ipari előkert kialakítása céljára,  
j) közhasználati dolog vagy tárgy rakodásához és tárolásához, továbbá  üzleti szállítás, 

vagy rakodás alkalmával az áru közterületen történő ideiglenes elhelyezéséhez és 
tárolásához, amennyiben annak közterületen történő tárolása a 24 órát előreláthatólag 
eléri, vagy meghaladja, 

k) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására, 
l) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, 

pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közterületen való tárolására, 
vagy 

m) állat közterületen történő tartására.  
 
4. § 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, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett táv,- és hírközlési kábelek 

hibaelhárítása érdekében végzett munkához, 
d) nyomvonal-jellegű létesítmények céljára, elkészítésüket követően, ha ezután nem 

zavarják a közterület rendeltetésszerű használatát, 
e) közművezetékek halasztást nem tűrő hibaelhárítása esetén, vagy 
f) ingatlanra történő közműcsatlakozás, bekötővezeték létesítéséhez szükséges 

munkálatok elvégzéséhez. 
 
 

Eljárási szabályok 
 
5. § (1) A közterület használati engedélyt annak a természetes személynek kell kérnie, 

aki a közterületet használni kívánja. 
(2) A közterület használati engedély iránti kérelmet – a (4) bekezdésben foglalt 

kivétellel - írásban kell benyújtani a polgármesternél.  
(3) A kérelemnek tartalmazni kell: 
a) a kérelmező nevét és állandó lakóhelyének címét, 
b) a tervezett közterület használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterületet 

állandó jelleggel kívánja használni, és 
c) a közterület használat helyének és terjedelmének pontos meghatározását, oly 

módon, hogy az alapján a közterület használati díj mértéke egyértelműen megállapítható 
legyen. 

(4) Alkalmi árusítás, vagy mozgóbolt esetén a kérelem szóban is előterjeszthető.   
(5) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet  jogszabály valamely 

hatóság vagy más szerv engedélyéhez, vagy hozzájárulásához köti, akkor a kérelemhez 
mellékelni kell az engedély, vagy hozzájárulás egy másolati példányát. 

 
6. § (1) A közterület használati engedély iránti kérelemről a polgármester az 

önkormányzati hatósági ügyekre irányadó eljárási szabályok szerint dönt. 
(2) A közterület használat engedélyezése esetén a döntés a törvényben meghatározott 

kötelező tartalmi elemeken túl tartalmazza: 
a) a közterület használati díj mértékének meghatározását, továbbá tájékoztatást a díj 

megfizetésének módjáról, vagy tájékoztatást arról, hogy a kérelmező a közterület 
használati díj megfizetése alól mentesül, és 



b) annak megjelölését, hogy a közterület használatot a polgármester milyen 
időtartamra engedélyezi.  

 
7. § (1) Nem adható közterület-használati engedély:  
a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, 
b) az eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására, 
c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, 

pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közterületen való tárolására, 
amennyiben az a közúti közlekedést akadályozná, vagy 

d) szexuális termék forgalmazására, továbbá a lakókörnyezet nyugalmát jelentős 
mértékben zavaró, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére. 

(2) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet  jogszabály valamely 
hatóság vagy más szerv engedélyéhez, vagy hozzájárulásához köti, a közterület-
használati engedély csak a hozzájárulás megléte esetén adható ki. 

A közterület-használati díj mértéke, megfizetésének módja 

8. § (1) A kérelmező a közterület használatáért díjat (a továbbiakban: díj) köteles 
fizetni.  

(2) A díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete alapján kell megállapítani.  
(3) A díj megállapítása során minden megkezdett óra, nap, hónap, vagy négyzetméter 

egésznek számít. 
(4) A díjat a közterület használat megkezdése előtt az önkormányzat házipénztárába 

történő befizetéssel, vagy az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő 
átutalással kell megfizetni.   

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

9. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni jótékony, valamint közcélú 
rendezvény szervezése esetében. 

(2) Mentesül a közterület használati díj befizetése alól, aki a közterület használat 
megkezdése előtt igazolja, hogy az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység miatt előírt 
iparűzési adófizetési kötelezettségének eleget tett.  

A közterület-használati engedély visszavonása 

10. § Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől 
eltérő célra, vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott 
határidőre nem fizette be.  

Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolására vonatkozó különös 
szabályok 

11. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű: 
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely 

egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, 
b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, valamint 
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű. 



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

(3) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély 
legfeljebb 30 napra adható. 

Ellenőrzés és az engedély nélküli használat következményei 

12. § (1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester 
gondoskodik. 

(2) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a polgármester a 
használót megfelelő határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a 
közterület eredeti állapotának - kártalanítási igény nélkül történő - helyreállítására. 

(3) Szabálysértést követ el, és 50 000 forintig terjedő bírsággal sújtható az, aki a 
közterületet – a (2) bekezdésben meghatározott felhívás ellenére -  engedély nélkül 
igénybe veszi, vagy az engedélytől eltérő módon használja. 

Záró rendelkezés 

13. § Ez a rendelet 2011. év………………….. napján lép hatályba, azzal, hogy a 
rendelet hatálybalépését megelőzően közterületen elhelyezett szobor, emlékmű, illetve 
köztárgy esetében a közterület használat iránt nem kell engedélyt kérni. 

 



1. számú melléklet 

A közterület használatért fizetendő díjak megállapítása 

 
A közterület használat jogcíme Közterület használati díj mértéke 
a) a közterületbe 20 cm-en túl benyúló 
üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti 
védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla 
elhelyezése 

250 Ft/m2/év 

b) ideiglenes jellegű építmény, utcabútor, 
pavilon, fülke, vagy sátor elhelyezése 

400 Ft/m2/hó 

c) szobor, emlékmű, vagy köztárgy elhelyezése 
amennyiben azt nem az önkormányzat 
megbízásából helyezik el 

ingyenes 

d) önálló hirdető-berendezés, vagy tájékoztató 
tábla elhelyezése, amennyiben azt nem az 
önkormányzat megbízásából helyezik el 

500 Ft/m2/hó 

e) építési munkával kapcsolatos állvány, 
építőanyag, törmelék, gép, vagy berendezés 
elhelyezése, amennyiben annak közterületen 
történő tárolása a 168 órát előreláthatólag 
meghaladja 

50 Ft/m2/nap 

f) tüzelőanyag elhelyezése, amennyiben annak 
közterületen történő tárolása a 168 órát 
előreláthatólag meghaladja 

50 Ft/m2/nap 

g) alkalmi árusítás, vagy mozgóbolt 1000 Ft/alkalom 
h) kiállítás, rendezvény szervezése, vagy 
termékbemutató 

1000 Ft/alkalom 

i) vendéglátó-ipari előkert kialakítása 100 Ft/m2/hó 
j) közhasználati dolog vagy tárgy rakodása és 
tárolása, továbbá  üzleti szállítás, vagy rakodás 
alkalmával az áru közterületen történő 
ideiglenes elhelyezése és tárolása, amennyiben 
annak közterületen történő tárolása a 24 órát 
előreláthatólag eléri, vagy meghaladja 

50 Ft/m2/nap 

k) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolása 500 Ft/nap 
l) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, 
mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, 12 
főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz 
közterületen való tárolása 

100 Ft/nap 

m) állat közterületen történő tartása  100 Ft/m2/hó 
 


