Felgyő Községi Önkormányzat
2/1999. (III.08.) önkormányzati rendelete
a közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat
díjáról
(egységes szerkezetben)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 16. § (1) bek. felhatalmazása
alapján a Felgyő Község Képviselő-testülete a közterület használatáról, védelméről,
és a közterület használat díjáról a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§ A rendelet célja: Meghatározza a közterületek használatának rendjére
vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a
műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedés biztonsági szempontokra.
Megállapítja a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját.
Szabályozza az engedély nélkül tárol, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos
eljárást.
A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet hatálya az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott
belterületi földrészletre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott
részére (továbbiakban együtt: közterületre) egyaránt kiterjed.
(2) Rendelkezéseit a Felgyő község közigazgatási területén közterületet igénybe
venni kívánó jogi személyre, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságra
és természetes személyre kell alkalmazni.
(3) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit, és felszereléseit
rendeltetésüknek megfelelően állaguk sérelme nélkül az általános magatartás
szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.
Közterület használati engedély
3.§ (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület
használat) engedély szükséges.
(2) Közterület használat engedélyezhető:
a/ magasabb szintű jogszabályokban megjelölt célokra,
b/ árusító és egyéb fülkék elhelyezésére,
c/ a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
d/ köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezése,
e/ kiállítás, vásár céljaira,
f/ mutatványos tevékenységre,
g/ javító-szolgáltató tevékenységre,
h/ szobor, emlékmű, és köztárgyak elhelyezésére,
i/ önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,
j/ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, föld és törmelék
elhelyezésére, közterület igénybevételére,

k/ alkalmi és mozgó árusításra,
l/ vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás
alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
m/ üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
n/ teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép,
pótkocsi tárolására vonatkozóan.
[2]

o/ közcélú közmű ( pl. villamosmű, víz, gáz, telefon, kábeltv stb.) létesítésére,
elhelyezésére , üzemeltetésére
(3) A területhasználat engedélyezhető:
a/ állandó jelleggel,
b/ ideiglenes jelleggel – meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig,
c/ alkalomszerűen.
4.§ (1) A közterület állandó jellegű használatához, képviselő-testületi hozzájárulás
szükséges.
(2) A közterület állandó jellegű használatát építmény létesítése céljára a funkció
megkötésével lehet kérni az ide vonatkozó tervezési előírások betartásával.
(3) A közterület állandó jellegű használatához az építési engedélyhez kötött
építmények elhelyezéséhez az erre vonatkozó határozatban ki kell kötni, hogy a
bérlő meghatározott időn belül az építési engedélyt köteles megszerezni.
[7]

Az engedély iránti kérelem
5.§ (1) Engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja:
(2) Az engedély
- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, vagy megállapított feltétel
bekövetkeztéig, illetőleg,
- a visszavonásig adható meg.
(3) A meghatározott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1
nap, kérelemre többször meghosszabbítható az engedélyesnek az engedélyezett
időtartam lejárta előtt, legalább 15 nappal benyújtott kérelmére.
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az
eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
(5) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata, építési munka végzésével
kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az
engedélyt [8] a kivitelezőnek kell kérnie.
6.§ (1) Az önkormányzati közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a
19/1994. KHVM. r. által megállapított díjat kell megfizetni.
(2) Élelmiszer árusítás esetében az ÁNTSZ előzetes hozzájárulását is be kell
szerezni.
(3) Közterület-használati engedélyt élelmiszer utcai árusítására csak
idényjelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.
(4) Az engedélyes köteles az igénybevett területet és a környezetét tisztán tartani,
gondozni. Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a [9]
polgármester köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója, a jogszabály által
előírtakat betartja-e.

(5) Tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre,
műtárgyra, köztéri berendezésre, élő fára és úttartozékra elhelyezni.
Az engedély megadása
7.§ (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi
szabályokat, a rendezési tervet, a műemlékvédelmi, a közegészségügyi, továbbá
más szakhatóságok által előírt követelményeket.
(2) A közterület-használatot a polgármester engedélyezi határozattal.
(3) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.
8.§ (1) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges
használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére
tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha a használat, illetve az üzemeltetés
hatósági intézkedés miatt szünetel, illetve szűnt meg.
(2) A díj mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat (bérleti díjat) és
megfizetésének határidejét, módját, feltételeit a határozatban kell meghatározni.
(3) A díjat a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásakor
felülvizsgálja, dönt annak esetleges emeléséről.
(4) A létesítményekkel elfoglalta közterületek nagyságának meghatározásánál a
ténylegesen igénybe vett területet kell figyelembe venni. Cég-, cím, és hirdetőtábla,
hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén, annak felületét kell alapul
venni.
(5) A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.
(6) A díj befizetésének tényét a polgármesteri hivatalnál a befizetésre megszabott
határidő lejáratát követő 15 napon belül igazolni kell. A ki nem egyenlített közterülethasználati díjak behajtása az [6] 2004. évi CXL. tv. szerint történik.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
9.§ A következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége
alól – kérelemre – részben, vagy egészben felmentés adható:
„ha azt az engedélyes jövedelmi, vagy szociális helyzete indokolja
- jótékony és közcélú rendezvényhez, illetve
- a választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel
esetén.
A közterület-használat megszüntetése, az engedély megvonása
10.§ (1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem
engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az
esedékesség időpontjáig nem tett eleget, Ezekre az engedélyest a határozatban
figyelmeztetni kell.
(2) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a
szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett, az engedélyező hatóságnak
bejelenteni.
(3) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az
eredeti állapotot – minden kártérítési igény nélkül – helyreállítani.

Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása
11.§ (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:
a/ a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármú, 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 üzembetartó, vagy tulajdonos, (a továbbiakban: üzembetartó) az
üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül
eltávolítani.
(3) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzembentartónak kell
megkérni.
(4) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati
engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.
Közterület engedély nélkül használatának jogkövetkezményei
12.§ (1) Közterület engedély nélkül használata esetén a használó köteles
felhívásra a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját
költségein helyreállítani, éspedig minden kártalanítási igény nélkül.
(2) Azt, aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől
eltérő módon használja, - a szabálysértési jogkövetkezményeken túl – az engedély
nélküli, vagy az engedélytől eltérő használat tartalmára kötelezni kell a közterülethasználati díj megfizetésére.
(3) A közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az
engedélyezés feltételeinek megfelelően utólag kérheti a közterület-használat
engedélyezését.
(4) Ezáltal a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett
jogkövetkezmények alól.
(5) Tilalomba ütköző reklám (hirdetés) észlelése esetén az azt elhelyező szervet,
illetve személyt- határidő kitűzésével – fel kell szólítani a közzététel
megszüntetésére. Ha az azt elhelyező szerv, illetve személy nem intézkedett, a
tilalomba ütköző reklám (hirdetés) további közzétételét határozattal meg kell tiltani és
a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
(6) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közterület-használat
engedélyezésére vonatkozó hatósági eljárásra azt [6] 2004. évi CXL. tv. szabályait
kell alkalmazni.
Szabálysértési rendelkezések
13.§ ([1] [12]

Záró rendelkezés
14.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a közterületek használatáról szóló 7/1991. (X.25.) Kvt. sz. rendelet
hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon – községi hirdetőtáblán
történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Ábel István
polgármester

Petkovné Tápai Márta
jegyző

[11]

Záradék:
„ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 1999.március 8-án kihirdetést
nyert.
Petkovné Tápai Márta
jegyző
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben hiteles.
Felgyő, 1999. november 30.
Petkovné Tápai Márta
jegyző
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben hiteles.
Felgyő, 2000. június 15.
Petkovné Tápai Márta
jegyző
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben hiteles.
Felgyő, 2004. június 9.
Petkovné Tápai Márta
jegyző

Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben hiteles.
Felgyő, 2005. július 19.
Petkovné Tápai Márta
jegyző
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben hiteles.
Felgyő, 2005. október 26.
Petkovné Tápai Márta
jegyző
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben hiteles.
Felgyő, 2008. május 26.
Petkovné Tápai Márta
jegyző
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben hiteles.
Felgyő, 2009. december 22.
Petkovné Tápai Márta
jegyző
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben hiteles.
Felgyő, 2012. május 29.
Petkovné Tápai Márta
jegyző

[1] Módosította a 9/1999.(XI.30.) Kvt.sz. rendelete 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2000. január
1-jétől
[2] Kiegészítette a 9/2000.(VI.08.) Kvt.sz. rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2000.
augusztus 1-jétől
[6] [hb6] Módosította a 13/2005.(X.26.) Kvt. rendelete 1.§ -a. Hatályos: 2005. november 1jétől
[7] Módosította a 7/2008.(V.26.) Kvt. rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2008. május 26tól
[8] Módosította a 7/2008.(V.26.) Kvt. rendelete 1.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2008. május 26tól
[9] Módosította a 7/2008.(V.26.) Kvt. rendelete 1.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2008. május 26tól
[11] Záradékkal látta el a 15/2009.(XII.22.) Kvt. rendelete 1.§ -a. Hatályos: 2009. december
22-től
[12] Módosította a 6/2012.(V.29.) önkormányzati rendelet 1.§ 819 bekezdése. Hatályon kívül
helyezte: 2012. május 30-tól

