
Szomor Község Önkormányzata 

14/2005.(X.26.) rendelete 

 

a közterületek használatáról 

 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (1) bekezdésében foglaltakra Szomor Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő 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 és a 

közlekedésbiztonsági szempontokra; 

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

 

2.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község 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. 

 

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele 

 

4.§ 

 

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély 

szükséges. 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a) a közterületbe 30 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, 

hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére, 

b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére, 

c) szobor, köztárgyak elhelyezésére, 

d) önálló hirdető-berendezés, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére, 

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 

f) alkalmi és mozgóárusításra, 

g) kiállítás, alkalmi vásár céljára, 



h) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával 

göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, 

i) 1 7,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű közterületen történő rendszeres parkolása 

 

5.§ 

 

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, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további 

közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz, illetve lerakásához, feltéve, hogy 

az a közlekedést nem akadályozza. 

 

6.§ 

 

(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti 

tartalommal kell benyújtani. 

(2) Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. 

(3)  A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

(4) A rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági ügyek Szomor községben 

elektronikus úton nem intézhetők. 

(5) Az engedély 

- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 

- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg 

- a visszavonásig adható meg. 

(6) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre 

többszőr meghosszabbítható. 

(7) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot 

– minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

 

7.§ 

 

Nem adható közterület-használati engedély: 

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására 

b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására. 

 

8.§ 

 

Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet ( ide értve az önálló hirdető-

berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely 

hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély 

csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki. 

 

 

 

 

 



A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja 

 

9.§ 

 

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. számú 

melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját a határozatban 

kell meghatározni. 

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 

közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény 

alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe 

venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén 

annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 

egésznek számít. 

 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

 

10.§ 

 

A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége 

alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat: 

a) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegét nem éri el, 

b) jótékony és közcélú rendezvény esetében. 

 

A közterület-használati engedély visszavonása 

 

11.§ 

 

Az engedélyt meg 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. 

Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell. 

 

 

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei 

 

12.§ 

 

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

(2) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő 

kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére és a közterület – saját költségén, 

kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.§ 2. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

14.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatáról 

szóló 5/1997.(VII.01.) és az ezt módosító 6/2000.(II.22.) Ör. rendelet. 

 

 

 

                      Nagy György                                    Sámson Istvánné 

                      polgármester                                  jegyzőt hely. főelőadó 

 

 

A rendelet kihirdetve 2005. október 26.-án 

 

 

                                                    Sámson Istvánné 

                                                 jegyzőt hely. Főelőadó 

 

1. Módosította a 3/2011.(III.02.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. március 3. naptól. 

2. Módosította a 10/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. május 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


