
Földeák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2008./V.29./ rendelete 

a közterület használatáról és a közterület használati díjról 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§. E rendelet hatálya kiterjed 
  

a.) az ingatlan-nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi szám mutatójában 
közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi 
földrészletekre, 

      
b.) a belterületi földrészletek, (továbbiakban együtt közterület) kivéve a 

19/1994.(V.31.) KHVM sz. rendelet mellékletében szabályozott eseteket, 
 
c.) a rendelet hatálya kiterjed a természetes, és jogi személyekre, valamint a jogi 

személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, 
 
2.§ (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban közterület 
használat) engedélyt kell kérni. 
 
(2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni, ha 
 

a.)  közterületbe nyúló építményrészekre (pl. lépcső, hirdető-berendezés, cég- és 
címtábla ) ha a benyúlás több mint 10 cm. 

b.) árusító pavilon, stand elhelyezésére  
c.) építési munkával kapcsolatos anyagok, szerkezeti elemek elhelyezésére, 
d.) alkalmi és mozgóárusításra 
e.) vendéglátó - ipari előkert  céljára, üzleti szállítás  vagy rakodás alkalmával 

göngyölegek elhelyezésére, áru kirakásra, 
f.) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és cirkuszi rendezvények,  

továbbá mutatványos tevékenységek céljára, 
g.) áruminta közterületen történő elhelyezésére ( árumintát esztétikusan és oly 

módon lehet elhelyezni, hogy se közúti, se gyalogos forgalmat nem 
akadályozhat,) 

h.) közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítására, 
i.) ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, kialakítására (pl. felvonulási épület, 

lakodalmas sátor), 
j.) építési engedély alapján létesíthető elárusító, szolgáltató pavilonokra, 

butikokra, stb., 
k.) hirdető-berendezések, cég- és címtáblák és egyéb táblák elhelyezéséhez,  ha 

azokat nem épület falán helyezik el, 
l.) mozgó hirdető-berendezésekhez (pl. gépkocsiról történő árubemutatás), 



m.) hangos bemondó közterületen való használata céljára,  ha az üzleti célokat 
szolgál, 

n.) közmű bekötések elkészítéséhez, amennyiben közutat, vagy járdát érint, az 
útkezelői hozzájárulást is be kell szerezni, 

o.) közterület látható homlokzatán, vagy közterületen elhelyezett  gépi 
automaták, levélszekrények, gyűjtőhelyek céljára, 

         
(3) Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni: 
 

a.) járda, közút javításával, építésével kapcsolatos tevékenységre, 
b.) község üzemeltetéssel kapcsolatos tárgyak elhelyezésére (pl. pad, 

figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartó oszlopok), 
c.) hirdetőtáblák elhelyezésére, ha azokat épület falán  rögzítik, amennyiben az  
egy m2-t meghaladja, építési engedély köteles, 

d.) építési anyagok 48 óránál rövidebb tárolásánál, 
e.) közmű, és egyéb vezetékek hibaelhárítási munkálataira, ha az halasztást nem 

tűr, de a hiba észlelésétől számított első munkanapon  köteles bejelenteni a 
közmű üzemeltetője, 

f.)költözködés során  bútorok fel, és lerakodásához, ha az a 24 órát nem haladja 
meg, 
g.) az önkormányzat és intézményei által szervezett  kulturális rendezvényekre, 
h.) közmű vezetékeknek, távbeszélő létesítményeknek  átadás utáni 
üzemeléséhez, 
i.) tüzelőanyag közterületen való tárolásához, ha az nem haladja meg a 24 órát, 
j.) közúti közlekedéssel, fuvarozással kapcsolatos állomáshely, valamint állandó 
helyhasználatot igénylő gépjármű által elfoglalt hely, 
k.) távbeszélő fülke, 
l.) kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységgel kapcsolatos áruk és 

göngyölegek szállításakor közterületen történő elhelyezésére, ha az a 24 órát 
nem haladja meg, 

 
(4) Nem adható közterület használati engedély: 
 

a.) környezetvédelmi vagy balesetvédelmi szempontból kifogásolható 
tevékenység gyakorlásához, anyagok elhelyezéséhez, 

b.)  használaton kívüli, vagy szemmel láthatóan üzemképtelen gépjárművek 
közterületen való tárolására, 

c.) mezőgazdasági járművek, és tartozékai (eke, vetőgép, borona, stb.) valamint 
tehergépjárművek közterületen történő tárolását, 

d.) mezőgazdasági termékek közterületen való tárolása,   
e.) 24 órát meghaladóan tüzelőanyag közterületen való tárolására, 
f.)  a járdára csak olyan mértékben, amely a gyalogos közlekedést nem   
akadályozza, 

    



(5) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény: 
       

a.) útpályán, útpadkán és vízelvezető árokban  
b.) útkereszteződés előtt és után, 30 méteres távolságon belül, 
c.) közúti jelzőtábla tartóoszlopán, 
d.) közparkban, 
e.) közterületeken álló  fákon, padokon, játszótéri eszközöknél, 
f.) emlékműveken, szobrokon, középület falain, 

 
(6) A közterület használat 

 a.) állandó jelleggel, határidő nélkül - vagy  
 b.) ideiglenes jelleggel  - meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig  

engedélyezhető, 
 
 

Az engedélyező hatóság 
 
3.§ Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-használat 
engedélyezésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át (a 
továbbiakban: eljáró hatóság). A közterület-használat iránti kérelmet a 
kérelmezőnek a Körjegyzőségi Hivatalnál kell benyújtani. 
 
         

A szakhatóságok közreműködése 
 
4. § (1) A közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátó-ipari, illetőleg 
kisipari tevékenység esetén a tevékenységgel kapcsolatosan érintett szakhatóságok 
hozzájárulása is szükséges. 
 
(2) A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az 
illetékes elsőfokú útügyi hatóság és rendőrhatóság engedélye szükséges. 
 
(3) A közút nem közterület célú igénybevételével járó közterület-használat 
engedélyezéséhez a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. 
 
(4) A szakhatósági és kezelői hozzájárulásokat az engedélyező szerzi be. 
 
 

Az engedély iránti kérelem 
 
5.§ (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie írásban, aki közterületet 
használni kívánja. 
 
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell 



 
a., a használatot kérő nevét és állandó lakóhelyének, telephelyének címét,  
b., a közterület-használat pontos célját és időtartamát, 
c., a közterület-használat helyét, módját formai, szerkezeti kialakítását, 

megjelenését) és területi nagyságát) 
 

Az engedély megadása 
 
6.§ Az engedély megadása során figyelembe kell venni az Országos 
Területrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. 
rendelet (ÖRT) szabályozási előírásait, községképi, köztisztasági, továbbá a 
közreműködő szakhatóságok és más szervek hozzájárulásában előírt 
követelményeket és egyéb feltételeket (Pl.: vállalkozási igazolvány, stb.) valamint az 
érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulását. 
 
 
7.§ (1) Az engedélynek tartalmaznia kell 

a., az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep)-helyének címét, 
b., a közterület-használat célját és időtartamát, 
c., a közterület-használat helyének, módjának mértékének és feltételeinek 

pontos meghatározását, 
d., az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában 

foglalt előírásokat, 
e., az engedély megszűnése, visszavonása esetén az eredeti állapot 

helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírásait, 
f., a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját, 
g., balesetvédelmi és egészségvédelmi óvórendszabályok  betartására való 

felhívást, 
h., elő kell írni engedélyes számára a közterületnek és tartozékainak a saját 

költségén történő folyamatos karbantartását, az engedély megszűnése 
esetén eredeti állapotba történő helyreállítását, 

i., figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közterület - tartozékaival 
együtt (járda, útburkolatok, fák, csatornák, árkok, korlátok, építmények, 
úttartozékok) mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, 
ahányszor kivitelezési ok miatt a hiba kiújul. 

 
(2) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben 
elő kell írni, hogy - ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogos 
forgalom a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át - az engedélyes köteles a 
gyalogosok számára védtetővel ellátott átjáró létesítéséről gondoskodni és azt 
szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá - a balesetveszély elkerülése 
érdekében - a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit jól láthatóvá 
tenni. 
 



(3) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni 
kell  

a., az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, 
b., a Körjegyzőségi Hivatal Pénzügyi Csoportjával, 
c., az engedélyt kérővel. 

 
 

Az engedély érvényessége 
 
8.§ (1) Az engedély 

a., meghatározott idő elteltéig, 
b., megállapított feltétel bekövetkeztéig,  
c., visszavonásig érvényes. 

 
(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott 
tevékenységre jogosító okirat érvényessége megszűnik. 
 
(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az 
engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére 
meghosszabbítható, illetve meghatározott időszakra szüneteltethető. 
 

A közterület-használati díj 
 
9.§(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 
 
(2) Az elfoglalt közterület nagyság a létesítmény közterületre eső vízszintes vetülete, 
hirdetőtábla, hirdető-berendezés, cég- és címtábla esetén, annak mértani alakzattal 
körülhatárolt része. 
 
(3) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett naptári év, hó, 
nap, valamint m2 egésznek számít. 
 
(*3) 
(4) A közterület-használati díj összegét a Körjegyzőségi Hivatal Pénzügyi 
csoportjához (pénztárba) kell befizetni. 

 
a., ideiglenes közterület-használat esetén: 
 
-  egy évnél rövidebb időtartam esetén az engedély jogerőre emelkedésekor,  
- egy évnél hosszabb időtartam esetén a tárgyév végéig esedékes díjat az 
engedély jogerőre emelkedésekor, a további díjat évente két részletben, az első 
féléves díjat február 28-ig, a második féléves díjat július 30-ig, a mindenkor 
érvényes közterület-használati díj tárgyi év január 1-ei érvényességének 
megfelelően kell megfizetni. 



 
b., Állandó jellegű közterület-használat esetén: a közterület használati engedély 
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, ezt követően az első féléves díjat 
február 28-ig, a második féléves díjat július 30-ig, a mindenkor érvényes 
közterület-használati  díj tárgyi év január 1-ei érvényességének megfelelően kell 
megfizetni. 

 
 (5) Az engedélyes a közterület-használati díjat a terület tényleges üzemeltetésre 
tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen 
megszüntetni. 
 
(6) Közterület- használati díjat visszamenőlegesen megállapítani nem lehet.  
 
(7) A közterület-használati díj mértéke 500,-Ft-nál kisebb nem lehet.  
 
(*1) 
(*2) 
(*3) 
(*4) 
(8) A közterület-használati díjat a képviselő-testület rendeletének melléklete 
tartalmazza. 
 
(9) Az engedélyes az állandó közterület-használat esetén a közterület használatát 
nem adhatja tovább, és csak arra használhatja, amire az engedély szól. 

 
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

 
10.§ Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
 
(1) ha fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők, a vízügyi szolgálat bárminemű 
közterületet igénylő tevékenysége során, 
 
(2) közmű bekötések készítése esetén,  
 
(3) a közművek és köztisztasági szolgáltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló 
közérdekű létesítményeinek elhelyezéseire, 
 
(4) közvetlen életveszély elhárítását szolgáló bárminemű közterület igénybevétele 
esetén, 
 
(5) Új lakásépítkezők 9 hónapos időtartamra, lakásbővítést végzők 5 hónapi 
időtartamra, lakásfelújítók 3 hónapi időtartamra. 
 
(6) Távbeszélő fülke elhelyezése esetén.  



 
 

Közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 
 
11.§  
(1) Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet 
nem engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az 
esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget. 
 
(2) Ha az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak 
bejelenteni. Ilyen esetben az előre befizetett közterület-használati díj időarányos 
részét vissza kell engedélyesnek téríteni. 
A bejelentést visszamenőlegesen nem lehet megtenni. 
 
(3) Ha az engedély érvényét veszti az engedélyes a saját költségén az eredeti 
állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. 
 

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 
 
12.§(1) A közterület-használat engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata 
esetén a használó az engedélyező hatóság felszólítására köteles a használatot 
megszüntetni és a közterületet eredeti állapotának megfelelően saját költségén - 
minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. 
 
(*5) 
(2) 
 
(3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használják, 
de az engedélyezés feltételeinek megfelel, a használó kérelmére a közterület-
használat engedélyezhető. 
Ezzel azonban a használó nem mentesül az (1) bek.-ben felsorolt 
jogkövetkezmények és közterület-használati díj megfizetése alól. 
 

Vegyes rendelkezések 
 
13.§(1) A hirdetőtábla tulajdonosa köteles gondoskodni a tábla karbantartásáról, 
ellenkező esetben az eljáró hatóság a felszólítást követően nem teljesítés esetén a 
táblát elbontathatja, költségét a tulajdonosra háríthatja. 
 
(2) Közterületen engedély nélkül kint lévő anyagok, hirdetőtáblák beszállításáról az 
engedélyező hatóság gondoskodhat, amennyiben a tulajdonos személye ismeretlen. 
 



(3) Üzletek előtti külső árusítás, árubemutatás a hivatalos nyitvatartási időben és a 
gyalogosforgalom zavarása nélkül az engedélyező hatóság által jóváhagyott pultról, 
asztalról engedélyezhető. 
 
(4) Mobil árusító hely, amennyiben nem üzemel a közterületen nem tárolható, azt 
az árusítás befejezése után a közterületről el kell távolítani. 
 

14.§. 
Záró rendelkezések 

 
(1) E  rendelet 2008. június 1. napján  lép hatályba. A rendeletet a hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
(2) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület 
használatáról és a közterület-használati díjról  21/2007./XII.13./ rendelettel, a 
31/2006./XII.15./ rendelettel, a 15/2006./VI.29./ rendelettel, az 1/2006./I.26./ 
rendelettel, a 29/2004./XII.16./ rendelettel, a 26/2003./XII.16./KT rendelettel, a 
28/2002././XII.14./KT rendelettel, valamint a 24/2001./XII.18./KT rendelettel 
módosított 9/1998./V.25./Ö.r. számú rendelet. 
 
 
 
 

Vass Imre  sk.                        Wéberné Bandur Rozália sk. 
                   polgármester                                       körjegyző 
 
 
 
 
 
(*1) módosította a 24/2008.(XII.18.) rendelet, hatályos 2009. január 1-től; 
(*2) módosította a 24/2009.(XII.17.) rendelet, hatályos 2010. január 1-től; 
(*3) módosította a 23/2010.(XII.16.) rendelet, hatályos 2011. január 1-től; 
(*4) módosította a 20/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. január 1-től; 
(*5) módosította a 13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet hatályos 2012. június 1-től;  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



(*4)  
 2. melléklet   

 
 

A Közterület-használati díj mértéke 
 
 
 
Közterület-használat megnevezése     Díjtételek 
 
              
Közterületbe 10 cm-en benyúló építmény                          108 Ft/m2/hó 
 
Árusító pavilon, stand elhelyezése                                     214 Ft/m2/hó 
 
Építési munkával kapcsolatos anyagok elhelyezése              152 Ft/m2/hó 
 
Alkalmi- és mozgóárusítás                                      152 Ft/m2/nap 
 
Vendéglátóipari kerthelyiség, előkert                          180 Ft/m2/hó 
 
Kiállítás, sport és kulturális rendezvény                            25 Ft/m2/nap 
 
Házaló kereskedés                            6.381 Ft/nap 
 
Közterület-használatra át nem adott terület használata -Eseti szerződés szerint 
 
Hírdető berendezés, cég-, címtábla elhelyezése                             360 Ft/m2/hó 
 
Gépi automaták, épület homlokzatán való elhelyezése,  
távbeszélő fülke                      25 Ft/m2/nap 
 
Mutatványos és cirkuszi tevékenység                               42 Ft/m2/nap 
 
Közterület-használat hangos bemondó céljára                            541 Ft/nap 
 
Gépjármű (személyszállító) 5 személy felett                              360 Ft/hó 
 
Üzleti áruszállításhoz rakodó ter., göngyöleg elh.                             180 Ft/m2/hó 
 
A díjtételek mentesülnek az ÁFA alól ! 
 
 
 
 
 
 



 


