
Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 

a 13/2008. (X. 6.) Kt. sz. rendelete 

a közterületek használatáról, igénybevételéről  

 

A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. 

törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tát Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. §. 

A rendelet célja, hogy: 

 

a.) meghatározza a közterületek használatára vonatkozó szabályokat, 

figyelemmel helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, 

községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra; 

 

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

 

c.) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel 

kapcsolatos eljárást; 

 

d.) szabályozza a közterületen történő parkolás módját. 

 

2. §. 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tát nagyközség közigazgatási területén belül az      

ingatlan-nyilvántartásban közterületként (közút, járda, tér, játszótér, park,      

padka, árok) nyilvántartott belterületi földrészletek közhasználatra átadott      

részére. 

 

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel 

a település területén tartózkodnak és tevékenykednek. 

 

3. §. 

 

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit 

rendeltetésüknek megfelelően - állaguk sérelme nélkül és az általános 

magatartási szabályok betartásával - mindenki ingyenesen használhatja. 
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II. fejezet 

 

Értelmező rendelkezések 

 

4.§. 

 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 

 

- állandó jellegű: határozott időtartamú, 1 hónaptól 5 évig terjedő időre szóló, 

közterület-használati engedélyben szabályozott időtartam. 

- cégtábla: ingatlanon végzett kereskedelmi, szolgáltató, ipari tevékenység 

jelzésére, cégazonosításra szolgáló, falsíkban elhelyezett közlemény. 

- címtábla: ingatlan helyi beazonosítására szolgáló közlemény. 

- cégér: falsíkból kiugró vagy mozgatható szerkezeten elhelyezett cégtábla. 

- esztétikailag kifogásolható: 

műszaki színvonala miatt: elavult technológiával, nem szabványszerű műszaki 

megoldásokkal "tákolt", végső megjelenésében rendezetlen képet mutató,  

anyaghasználata miatt: nem időtálló, nem igazolható minőségű célnak nem  

megfelelő anyagokból készült, "szedett-vedett",  

színhasználata miatt: rikító, környezetbe nem illő, bántó hatású, káprázatot 

keltő,  

tartalma miatt: obszcén, megtévesztő, félelmet keltő, etikátlan fenyegető, bárki 

jogos érdekeit sértő (PTK szerint),  

méretét tekintve: hirdetőtábla, grafikai mű, cégér, reklámtábla, cégtábla esetén 

1m2 felett, egyéb tekintetben, ha állékonysága statikai számításokkal nem 

igazolható, 

elhelyezés tekintetében: helyi védendő látványt, utcaképet zavaró, eltakaró. 

- ideiglenes jellegű: határozott időtartamú, 1 naptól 1 hónapig terjedő 

időtartamra kiadott közterület-használati engedély.  

- kirakat: tevékenységi körhöz kapcsolódó áru, termék, tevékenység 

bemutatására szolgáló, épülethez kapcsolódó vagy attól független, helyhez 

kötött vagy mozgatható tároló, állvány.  

- környezetszennyező tevékenység: zaj, levegőtisztaság, látvány, rezgés, 

sugárzás, víztisztaság, talajtisztaság tekintetében a környezetet károsan 

befolyásoló, egészségre ártalmas anyagokat kibocsátó, egészségre káros 

hatásokat keltő. 

 - községképet rontó jelenség:  

  - olyan közterületről látható tevékenység, vagy mulasztás, amelynek       

eredménye rontja a községképet kimeríti a "látvány-szennyezés" fogalmát, 

      - esztétikailag kifogásolható tartalmú grafikai mű, építmény, szerkezet, 

      - ingatlantulajdonos saját tulajdonán olyan rendetlenség (szemét, törmelék, 

ipari vagy mezőgazdasági hulladék, melléktermék, alapanyag, takarmány 

szakszerűtlenül, gondatlanul tárolva), amely közterületről látható,      
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- a község területén lévő védett községkép-részlet, tájkép, látvány, kilátás 

eltakarása. 

- köztárgy: szobor, emléktábla, emlékmű, díszkút, parkberendezés, közút 

tartozék, információs tábla, emlékpark, emlékfa. 

- közterület rendeltetésszerű használata: közlekedés, ahhoz tartozó 

létesítmények, berendezések elhelyezése, közművek és létesítményei 

elhelyezése. 

- közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt járművek: teher és áruszállításra 

szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, 

személyszállító busz. 

-anyaghasználata miatt: nem időtálló, nem igazolható minőségű.                                

- reklám és hirdetés: a tevékenység végzésének helyétől függetlenül elhelyezett 

cégre, tevékenységre, termékre utaló információ. 

- reklám és hirdetőberendezés: reklám és hirdetés elhelyezésére szolgáló 

szerkezet, építmény, homlokzatfestmény.  

- üzemképtelen jármű: 

    a.) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező azon 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 roncs, 

vagy hiányos, vagy sérült jármű. 

- védett táj-, községkép-részlet (1997. évi LXXVII. tv. 57. § alapján) 

                                                - köztárgyak  

                                                - Magtár és környéke, 

                                                - Katolikus templom és környéke 

                                                - Unyi patak tájképileg védett galéria-erdeje 

                                                - Dunapart, Sziget domborzatával és növényzetével 

                                                - Mogyorósbányai úti Szentháromság kápolna 

                                                - Millenniumi emlékpark 

                                                - Közintézmények  

                                                - Jellegzetes utcaképet mutató házsor a Fő út  

                                                   páratlan oldala, az 1. szám és a Hősök tere 

                                                   között. 

                                                 

III. fejezet 

 

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele 

 

5. §. 

 

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához hatósági engedély (a 

továbbiakban: közterület-használati engedély) szükséges. 

 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
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a.)  a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzlet      

védőtetője, reklám és hirdetőberendezés, cég- és címtábla elhelyezésére, 

b.) mozgó, mozgatható elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére 

(rendeltetés szerint: élelmiszer, cukorka, gyümölcs,virág, könyv, hírlap,  

dohány),  

c.) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, pad, 

köztárgyak elhelyezésére, 

d.) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák 

elhelyezésére, 

e.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, munkagép 

elhelyezésére, 

f.) közterület felbontásával járó munkára, 

g.) alkalmi és mozgó árusításra, cirkuszi és mutatványos tevékenység céljára, a       

kijelölt területen, időbeni korlátozással,  

h.) kiállítás, alkalmi vásár céljára, 

i.) vendég-látóipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás        

alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, 

j.) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására, 

k.) üzlet, lakossági szolgáltató tevékenységi körével kapcsolatos, 

ügyfélforgalommal együttjáró, szükséges számított parkolási igénynek 

megfelelő számú gépkocsi parkolására vonatkozóan, 

l.) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, 

pénztárfülke, fedett várakozóhely, üzemanyagállomás, iparvágány 

elhelyezésére. 

m.) az egyes létesítményekhez a (közút területén kívül) a szükséges gépjármű   

várakozóhely céljára, 

n.) postai levélszekrények, totó-lottó láda elhelyezésére,  

p.) szabadtéri sport és kulturális tevékenység  céljára, 

r.) közhasználatra még át nem adott közterületek (meg nem nyitott utca) 

ideiglenes hasznosítására, 

s.) zöldfelület bármilyen célú elfoglalására, hasznosítására,. 

t.) kerékpármegőrző, tároló elhelyezésére. 

 

 

A közterületen elhelyezhető építmények elhelyezésének szabályai 

 

6.§. 

 

 (1) A közterület állandó jellegű használatához  közterület-használati engedély 

szükséges az alábbiak  szerint:  

 

 a.) az üzlethelyiségek és egyéb árusító épületek elhelyezéséhez; 



 5 

          b.) az üzemanyagtöltő állomás és a hozzákapcsolódó tároló helyek  

elhelyezéséhez, 

 c.)  az ipari és raktárépületek elhelyezéséhez; 

  d.) egyéb termelési célú területhasználathoz. 

 

(2) A közterület állandó jellegű használatát építmény létesítése céljára a funkció 

megkötésével a képviselő-tesület hagyja jóvá. 

 

(3) A közterület állandó jellegű használatához az építési engedélyhez kötött    

építmények építéséhez, átalakításához, felújításához  az engedélyt (a szükséges                   

előzetes szakhatósági egyeztetésekkel és közműnyilatkozatok beszerzésével 

együtt) a bérlő,  használó köteles beszerezni saját költségére és felelősségére. 

  

(4) A közterület állandó jellegű használatához az építési engedélyhez kötött        

építmények építéséhez, elhelyezéséhez az igénybevevő, illetve az építtető      

félnek közterület-használati engedéllyel kell rendelkeznie. A közterület- 

használati engedély érvényességi feltételeként ki kell kötni, hogy az 

igénybevevő meghatározott időn belül az építési engedélyt köteles megszerezni.  

 

(5) Közterület állandó jellegű használata csak határozott időre engedélyezhető. 

 

(6) Határozatlan időre engedélyezhető létesítmények: közműaknák, posta- és 

hírlaptároló-láda. 

 

7. §. 

 

Nem kell közterület-használati engedély:  

 

a.) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút      

(járda) területének elfoglalásához feltéve, hogy az a közlekedést nem 

akadályozza; 

b.) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez; 

 c.) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési 

kábelek, továbbá közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz, 

illetve létesítéséhez feltéve, hogy a közlekedést nem akadályozza. 

 

8.§. 

 

Nem adható közterület használati engedély: 

 

a.) műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területen, 

b.) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, 
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c.) szexuális áruk forgalmazására a településszerkezeti tervben meghatározott 

lakóövezetekben, 

d.) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató 

munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, 

közterületen való tárolására, 

e.) a lakosság nyugalmát bármilyen vonatkozásban vagy a közerkölcsöt sértő 

tevékenység végzésére, 

f.) tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre,       

műtárgyra, köztéri berendezésre, úttartozékra elhelyezni, 

g.) környezetet bármely vonatkozásban szennyező tevékenységet folytatni, 

h.) közbiztonságot kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytatni 

i.) zöldfelületek területét csökkentő, növényállományát károsító tevékenységet      

folytatni. 

 

9. §. 

 

(1) A közterület-használati engedély kiadása a polgármester hatáskörébe 

tartozik. A kérelmet a polgármesterhez a rendelet 2. számú melléklete szerint 

kell benyújtani. 

 

(2) Az engedély: 

       a.) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig; 

       b.) a megállapított feltétel bekövetkeztéig; 

       c..) visszavonásig adható meg; 

 

(3) A határozott időre szóló közterület-használat lehet  

 

   a.) ideiglenes jellegű: legrövidebb időtartama 1 naptól 1 hónapig terjedő,        

kérelemre többször meghosszabbítható, polgármester által kiadott engedéllyel, 

   b.) állandó jellegű: leghosszabb időtartama 5 év, mely a lejárta előtt legalább 

30 nappal benyújtott kérelem alapján hosszabbítható (ismételten is legfeljebb 5 

évvel) polgármester által kiadott engedéllyel, 

 

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az 

eredeti állapotot - minden kártérítési igény nélkül - helyreállítani. 

 

(5) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a mindenkor hatályos 

építési jogszabályi előírásokat, a község érvényes rendezési (szabályozási) 

terveit, a szakhatóságok által előírt követelményeket. 

 

(6) Közterületen elhelyezett létesítmények (építmények, szerkezetek, 

falfestmények és ragaszok, transzparensek) - általános műszaki 

követelményeken kívül - vizsgálandók a létesítmény esztétikai megjelenése, 

tartalmának etikai megítélése szempontjából is. 
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10. §. 

  

Szakhatóságok közreműködése: 

 

(1) A közút nem közlekedés céljából történő igénybevételével járó közterület-     

használat engedélyezéséhez, valamint az önálló hirdetőberendezések,      

figyelmeztető és tájékoztató táblák, mozgatható kirakatok elhelyezéséhez, a      

Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet és a Komárom-Esztergom 

Megyei Állami Közútkezelő KHT előzetes hozzájárulását be kell szerezni 

(érdekeltségüket érintő területeken). A szakhatósági hozzájárulást az 

engedélyező szerzi be. 

 

(2) Az engedélyes köteles az igénybevett területet és 3 m-es környezetét 

tisztántartani, gondozni. Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló 

eljárás során a polgármester köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója, a 

jogszabály által előírtakat betartja-e. 

 

                                                        IV. fejezet 

 

Közterületen történő parkolás  

 

11. §. 

 

1) Ha az ingatlan tulajdonosa saját területén a terület rendeltetésének megfelelő, 

a folytatott tevékenység szerinti ügyfélforgalomhoz kapcsolódó, az OTÉK 42.     

§-ban előírt számításoknak megfelelő számú gépjármű parkolását nem tudja 

biztosítani, kérheti az ingatlan előtti közterületen (a közút szelvényén kívül) 

parkolás céljára közterület állandó jellegű igénybevételét. 

 

(2) A parkolót az igénybevevő köteles kialakítani (az építési engedély és egyéb     

szakhatósági hozzájárulások beszerzésével együtt, saját költségére)  úgy, hogy       

az közforgalmat, szomszédos ingatlanok megközelíthetőségét ne akadályozza,     

felszíni vízelvezető és szikkasztó árkok működését ne lehetetlenítse  el. 

 

(3) Karbantartásáról, takarításáról, síkosság-mentesítéséről, esetleges őrzéséről 

annak kialakítója, használója köteles gondoskodni a bérleti szerződésben 

foglaltak szerint. 

 

(4) A közterületet bekeríteni nem szabad. 

 

(5) 10 járműnél több befogadására alkalmas parkolót fásítani kell. Minden 

megkezdett 4 jármű után 1 db, nagy lombkoronát növesztő, környezettűrő, 

túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani.  
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Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt járművel  

parkolása, tárolása 
 

12.§. 
 

(1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű -a (2) bekezdésben 

foglalt esetet kivéve- közúton, parkolóhelyen vagy más közterületen 22.00-

06.00 óra közötti időszakban nem parkolhat, nem tárolható. 

 

(2) Közúti közlekedési szolgáltatást - díj ellenében végzett személyszállítás- egy       

személygépkocsival végző üzembentartó a személygépkocsiját a közúton       

kívül kialakított parkolóban, a közlekedési szabályok és rendeletek betartásával 

tárolhatja. 

 

(3) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjárművek csak betárolásra      

- építésügyi hatósági engedéllyel - kialakított telephelyen tárolható. 

 

(4) Tilos a közterületen bármely gépkocsi szerelése, javítása, karbantartása, 

mosása, eladásra kínálása. Ezen rendelékezés nem vonatkozik a menetközben 

keletkezett műszaki hiba elhárítására. 

 

Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása 
 

13.§. 

 

(1) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem 

tárolható, az üzembentartó vagy a tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az 

üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon 

belül eltávolítani. 

 

(2) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak 

kell megkérni. 

 

(3) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati 

engedély a közúti közlekedés szabályairól szóló - többször módosított- 1/1975.     

(II.5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározottakon túl legfeljebb 30       

napra adható.   

  

V. fejezet 

 

Közterület-használati engedély megadása építési munkával, közterület 

felbontásával járó közterület használat esetén 
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14. §. 

 

(1) A tényleges helyfoglalást, munkakezdést, közterület felbontását   

(továbbiakban: területhasználatot)  a polgármesteri hivatalban be kell jelenteni. 

 

(2) A területhasználat ideje alatt a szükséges forgalom elterelésről, 

balesetvédelmi  intézkedésről (korlát, szalag, tábla, világítás, stb.) a használó 

köteles gondoskodni. 

 

(3) A területhasználat ideje alatt esetlegesen bekövetkező  káreseményekért a      

használó felel. 

 

(4) Az ingatlanok biztonságos megközelítését a használó köteles biztosítani. 

 

(5) Közterületen végzett építési munka, közterület-felbontás esetén: 

- közművekkel érintett területen - az érintett közművek előzetes írásbeli 

engedélye alapján- csak kézi földkitermelést lehet alkalmazni 

- földkitermelés esetén a munka befejeztével a visszatemetésről a felbontást 

végzőnek haladéktalanul gondoskodni kell, visszatöltéskor max. 30 cm-es         

rétegenkénti tömörítéssel. 

- esetleges úthelyreállítást az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül el 

kell végezni, minimum 18 hónapos garanciával. 

 

(6) Építési munka során engedélyezett anyag- és törmelék depónia elhelyezése 

esetén az üzembe helyezéstől számított két héten belül azokat fel kell számolni, 

a területet eredeti állapotára vissza kell állítani. Ennek elmaradása esetén az ott 

maradó anyagokra az érvényes közterület használati díjakat számoljuk fel (fel 

nem használt anyag, gép, segédszerkezet, gép, stb.) vagy a terület rendbetételét - 

szabálysértési eljárás megindítása mellett - a használó költségére elvégeztetjük. 

 

(7) A közterületen elhelyezett anyagokért, építményekért, szerkezetekért a  

Polgármesteri Hivatal anyagi felelősséget nem vállal, azok őrzéséről nem       

gondoskodik. 

 

(8) Közműépítési munkálatok befejeztével a polgármesteri hivatal a kivitelezőt       

megvalósulási tervek benyújtására kötelezi. 

 

(9) Közterület felbontásával járó munkálatok esetén a munkák befejeztével a 

területet helyreállítva a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának jegyzőkönyv 

igazolásával át kell adni. 

 

(10) Az engedélyes nevét, címét és az engedély számát minden elfoglalt 

területen (árusítóhely, építési terület, létesítmény, rendezvény) köteles jól 

láthatóan feltüntetni. 
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(11) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt és a közterület-

használati díj befizetését igazoló csekket a helyszínen tartani. 

 

 

VI. fejezet 

 

Felszíni és csapadékvizek közterületen történő kezelése 

 

 15. §. 

 

(1)A község területén a felszíni, csapadékvizek kezelésére: 

 

a.) záporcsatorna-rendszer (fedett, ill. nyíltárkos kialakítással) 

b.) szikkasztóárok-rendszer szolgál. 

 

(2) Ahol a záporcsatorna az ingatlan előtti közterületen rendelkezésre áll, ott a 

közterület-felszíni vizeit a rendszerbe kell vezetni:  

 

a.) Ezeken a területeken az ingatlanok tulajdonosai a főépület tetejéről      

ereszcsatornával összegyűjtött és elvezetett csapadékvizet a záporcsatornába 

vezethetik, úgy, hogy a csatlakozás műszaki megoldása a közterület biztonságos  

használatát, a   szomszédos   ingatlanok  állagát,   a   záporcsatorna  állagát és  

működését károsan ne befolyásolja (járda alatti átvezetés, csatlakozás 

kialakítása, keresztmetszet,  visszafolyás   szempontjából). 

 

b.) A záporcsatorna vonalvezetését, tartozékait, gyűjtőterület érintő bármilyen      

jellegű beavatkozást csak a fenntartó engedélyével lehet végezni (zöldterület      

alakítása, kapubehajtók, rácsatlakozások, tisztítóaknák kialakítása) 

 

(3) Ahol záporcsatorna nem áll rendelkezésre, ott a felszíni vizek kezelésére 

szikkasztóárkokat kell kialakítani.   

Minden ingatlan előtt kell szikkasztófelületet kiképezni 

- ahol a magánterületről is közterületre vezetik a felszíni vizet, ott min 5 m 

hosszú, 1 m széles, az ingatlan megközelíthetőségét lehetővé tévő, 

- egyébként min 3 m hosszú, 1 m széles szikkasztóárok alakítandó ki. 

Keresztmetszetét, vonalvezetését tekintve lehetőleg füvesíthető, annak 

gondozását lehetővé tévő rézsűszöggel, mélységgel alakítandók ki. 

 

(4) A szikkasztóárkok, záporcsatornák  kialakítása a Polgármesteri Hivatal         

feladata. 
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(5) A fedett és burkolt medrű záporcsatornák és tartozékaik karbantartása a       

polgármesteri hivatal feladata. A nyíltárkos burkolatlan medrű záporcsatornák, 

ill. szikkasztó nyíltárkok karbantartása az érintett ingatlantulajdonos feladata.  

 

(6) Tilos a felszíni és csapadékvíz kezelésére szolgáló bármely létesítmény 

engedély nélküli átalakítása, eltakarása, eltömedékelése, betemetése, 

keresztmetszetének szűkítése, vonalvezetésének megváltoztatása. 

 

(7) A (6) bekezdésben foglaltakból eredő mindennemű kár esetén felmerülő 

kártérítést a beavatkozást tévő köteles megfizetni, illetve az eredeti,      

működőképes állapotot saját költségén kártérítési igény nélkül végrehajtani. 

 

 

      VII. fejezet 

 

A közterület használati díj mértéke, fizetésének módja 

 

16. §. 

 

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat, (közterület-használati díjat) 

köteles fizetni. A díj mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A 

fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját határozatban kell 

meghatározni. 

 

(2) A közterület-használati díj mértékét Tát Nagyközség Képviselő-testülete 

határozza meg, a befolyt díj az önkormányzat saját bevétele. 

 

(3) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges 

használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére 

tekintet nélkül köteles a határozatban leírt terület, időtartam illetve díjszabás 

szerint megfizetni. 

 

(4) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a       

létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület       

mértékét  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló      

253/1977.(XII.20.) Kormányrendelet előírásai szerint kell figyelembe venni. 

Cég-, cím- és hirdető berendezés, transzparens elhelyezése esetén, annak 

felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, 

m2 egésznek számít. 

 

(5) A díj befizetésének tényét a polgármesteri hivatalnál a befizetésre 

megszabott     határidő lejártát követő 8 napon belül igazolni kell. 
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VIII. fejezet 

 

Mentesség a közterület használati díj megfizetése alól 

 

17. §. 

 

A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének 

kötelezettsége alól - kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat: 

 

a.) jótékony és közcélú rendezvényhez, 

b.) a választásokkal kapcsolatos hirdetések elhelyezésére történő igénybevétel 

esetén, 

c.) közcélú beruházás, köztárgyak elhelyezése esetén, 

d.) fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők, közművek, (elektromos, gáz, 

víz, csatornázási, távközlési művek) köztisztasági, valamint ár- és belvízvédelmi 

szolgálati feladatok ellátását szolgáló közérdekű létesítmények (vezetékek, 

támszerkezetek, közterület alatti és feletti kábelek, ideiglenes építési anyag- és 

törmelék depóniák) elhelyezésére, 

e.) közvetlen életveszély elhárításához  közterület igénybevételére, 

f.) közforgalmú közlekedési vállalatoknak feladatuk ellátására szolgáló       

létesítményekre (kivéve állomáshely, fedett várakozó helyén létesített árusító     

és vendég-látóipari helyiség. 

 

IX. fejezet 

 

Az engedély visszavonása 

 

18. §. 
  

Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől 

eltérő célra, vagy módon használja, vagy a díjfizetés tényét az esedékesség 

időpontját követő 8 napon belül nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani. Ezekre 

a jogkövetkezményekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell. 

 

X. fejezet 

 

19. §. 
 

(1) Jelen önkormányzati rendelet szabályainak betartásáról a polgármester 

gondoskodik.  

(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy engedélytől eltérő 

használata esetén a használót a  polgármester határidő kitűzésével felhívja a 

használat megszüntetésére és a közterület - saját költségén  kártalanítási igény 

nélkül történő eredeti állapotának helyreállítására. 
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(3) 
1
 

 

(4) Az I. fokú engedélyezési jogkört a polgármester gyakorolja, a fellebbezés 

elbírálása (másodfokú eljárás) a Képviselőtestület hatásköre. 

 

(5) Amennyiben a közterület-használatára a polgármester a kérelemnek teljes 

körűen helyt ad és nincs ellenérdekű fél, az ügyben egyszerűsített határozat 

hozható. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

 

(6) A közterület használati engedély kiadására irányuló eljárásban újrafelvételi 

kérelem nem nyújtható be. 

 

XII. fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

20. §.  

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a közterület-használat engedélyezésének 

módjáról és a közterület használati díjról szóló 5/2000. (02. 08.) számú és az azt 

módosító 20/2005. (X. 25.) számú rendelet. 

 

 

 Dérné dr. Varga Katalin .                               Szenes Lajos  

                        jegyző                                              polgármester 

 

 

Kihirdetés napja: 2008. X. 6. 

 

 

 

 

Dérné dr. Varga Katalin 

             Jegyző 

 

 

 

 

                                           
1
 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (V.29.) önkormányzati rendelet Hatálytalan: 2012. június 1-től 
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1. számú melléklet 

 

A 13/2008. (X. 6.) számú önkormányzati  

rendelethez 

 

 

Közterület használati díjának mértéke: 

 

1./ Közterületbe benyúló üzlethomlokzat, 

 kirakat szekrény, üzleti védőtető, hir- 

 dető berendezés, cégtábla           200 Ft/m2/hó 

 

2./ Árusítópavilon és egyéb fülke területe         500 Ft/m2/hó 

 

3./      Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolása         3000 Ft/nap/jármű     

(max: 30 nap)  

 

 

4./ Önálló hirdető 1/2 m2-ig                                10.000 Ft/év 

    1/2 m2-től 1 m2-ig                     20.000 Ft/év

  

5./ Építési munkával kapcsolatos építőanyag, állvány, 

 törmelék tárolása  

                 - engedélyben rögzített időtartamig,  

                   mentesség esetén a munkák befejeztet követő  

                   2 héttől 1 hónapig                                                            30 Ft/m2/nap 

                 - ezen időtartam után elszállításig                                     50 Ft/m2/nap 

  

6./ Községi hirdetőtáblán egy hirdetés egyszeri  

 alkalommal                     500 Ft/hirdetés 

 

7./  Idényjellegű, alkalmi árusítás: 

 - helyhezkötött                     100 Ft/m2/nap 

   mozgóárusítás                     300 Ft/m2/nap 

 - kiállítás, vásár                     150 Ft/m2/nap 

 - mutatványos tevékenység                   100 Ft/m2/nap 

 

 

8./ Alkalmi speciális (pld. búcsú) rendezvények esetén a közterület használati 

díjat, beleértve a búcsút megelőző napokban a szükséges eszközök tárolási díját 

(pl. lakókocsik, hinták stb.)  a polgármester határozza meg.  
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2. számú melléklet 

 

A 13/2008. (X. 6.) számú önkormányzati  

rendelethez 

 

                                   

KÉRELEM KÖZTERÜLET-FOGLALÁSI ENGEDÉLY IRÁNT 

 

                                                                            Illeték (általános tételű) helye ! 

 

 

Közterület-használatot kérő 

 

Neve, cég neve:…………………………………………………………………... 

 

Címe, telefonszáma:…………………………………………………………….. 

 

Cég esetén a képviselő neve,címe és telefonszáma:……………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Lakóhelye, székhelye, telephelye:………………………………………………. 

 

Közterület-használat célja:….………………………………………….………. 

 

Közterület igénybevételének időtartama ( év / hó / nap )…………………….. 

 

Közterület-használat helye:……………………………………………………. 

 

Az igénybe veendő közterület nagysága: ………………..……………………. 

 

A kérelemhez csatolni kell:  a közterületen folytatott tevékenység végzésére 

jogosító iratot, engedélyt, a szakhatóságok hozzájárulását ha a tevékenység 

végzése azt indokolja, az igénybe venni kívánt közterület vázrajzát amennyiben 

az nem egyértelműen behatárolható, a közterület-használati díj befizetését 

igazoló csekket vagy átvételi elismervényt, települési szilárd hulladék 

keletkezése esetén a szolgáltatóval kötött szerződést a hulladék elszállítására. 

 

 

Tát. 200… év ……hó …….nap 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                   

                                                                  ……………………………… 

                                                       kérelmező aláírása 


