
 

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

15/ 2008.(VI. 27.) számú KT rendelete   

 

A közterületek  használatának  rendjéről és díjáról 

 

 

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV.  Tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján  a közterületek 

használatának rendjéről és díjáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

A rendelet alkalmazása szempontjából közterületnek  minősül a közhasználatra szolgáló 

minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének 

megfelelően bárki használhat, és az ingatlan nyilvántartásban ekként tart nyilván. Közterület 

rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), pihenő és emlékhelyek 

kialakítása (parkok, köztéri szobrok, köztér stb).  

 

2. § 
 

A rendelet célja ,hogy  

a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat a helyi 

adottságok, a településképi, településrendezési, környezetvédelmi valamint a 

közlekedésbiztonsági szempontok  figyelembevételével. 

b) megállapítsa a közterület-használat díjának mértékét, fizetésének módját. 

 

3. § 

 

A rendelet hatálya nem terjed ki a piac és búcsútérre a működésük idejére 

 

4. § 

 

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit  és felszereléseit  rendeltetésüknek 

megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – 

mindenki ingyenesen használhatja . 

 

  

Közterület- használat engedély 
 

5. § 

 

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

szükséges. 

(2) Közterület- használati engedélyt kell beszerezni: 

 

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény ,üzleti védőtető, 

hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére, 
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b) mobil elárusító-fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére , 

c) önálló hirdető-berendezések,  

d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, amennyiben 

az 7 napon túl van elhelyezve, 

e) alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, 

f) kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos 

tevékenység céljára, amennyiben az nem önkormányzat és intézményei  szervezésű, 

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

göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra 

h) kereskedelmi árut tartalmazó automata, hűtő és tároló-berendezés telepítésére, 

i) tüzelőanyag elhelyezésére , amennyiben az 7 napon túl van közterületen elhelyezve, 

 

6. § 

 

Nem kell közterület-használati engedélyt kérni: 

 

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, továbbá 

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

az a közlekedést nem akadályozza, 

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény , hirdető-berendezés, cég-és címtábla elhelyezéséhez, ha 

az a közterületbe 10 cm-en túl  nem nyúlik be, 

e) tüzelőanyag elhelyezésére , amennyiben az 7 napon belül van közterületen elhelyezve, és 

a közlekedést nem akadályozza, 

f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, amennyiben 

az 7 napon belül van elhelyezve, és a közlekedést nem akadályozza,  

g) önkormányzat által elhelyezett hirdetések elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblákra 

h) a köztisztasággal kapcsolatos tárgyak elhelyezéséhez, a gyűjtőnapon vagy azt megelőző 

napon,  

 

7. § 

 

(1) Nem adható közterület –használati engedély : 

a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, 

b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására , szexuális áruk forgalmazására, 

c) szemét, hulladék, salak, balesetveszélyes és környezetre káros anyag tárolására , 

 

(2) Nem helyezhető el hirdető berendezés és hirdetmény: 

a) Közparkban, közterületen álló fákon, 

b) Buszmegállókon, 

c) Emlékműveken, 

 

 

8. § 

 

A közterület –használati engedély kiadása a polgármester hatásköre. 
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9. § 

 

(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető –

berendezések elhelyezését is ) jogszabály valamely más hatóság  vagy szerv 

engedélyéhez ,hozzájárulásához köti, a közterület-használati  engedély csak az engedély, 

hozzájárulás megléte esetén adható ki. 

(2) Kereskedelmi , vendéglátó-ipari illetve kisipari tevékenység folytatásához a közterület-

használati engedély kiadásához  vállalkozói igazolvány, működési engedély szükséges. 

(3) Amennyiben a közterület-használat építési engedélyhez kötött épület vagy  más 

építmény  elhelyezéséhez  szükséges, az Építésügyi Hatóság elvi vagy építési engedélyét  

a közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolni kell. 

(4) A közterület-használati engedélyes köteles az igénybe  vett területet és környezetét   

tisztán tartani, gondozni, az eredeti állapot szerint helyreállítani.  

 

Az engedély iránti kérelem 

10. § 

 

 

(1) A közterület-használati engedély kiadása kérelemre indul. ( 1. számú melléklet) 

(2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie , aki a közterületet használni kívánja  

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell: 

a) az engedélyt kérő nevét, azonosító adatait, 

b) az  állandó lakhely, székhely   címét, 

c) a közterület-használat célját és időtartamát, 

d) a közterület-használat helyének , módjának és mértékének pontos meghatározását 

e) az engedélyhez használt berendezési tárgy műszaki leírását ( pl: anyaga, rögzítés módja, 

stb.)  

f) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl: működési 

engedély, iparengedély, vállalkozói igazolvány) másolatát. 

 

Az engedély megadása, tartalma 

11. § 

 

(1) A közterület –használati engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi 

szabályokat, a  település rendezési tervében foglaltakat, a környezetvédelmi, 

köztisztasági, műemlékvédelmi, továbbá a közreműködő szakhatóságok 

hozzájárulásában előírt követelményeket. 

(2) A közterület –használati engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes nevét, állandó lakó- és/vagy, telephelyének címét, 

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel 

bekövetkeztéig érvényes, 

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos 

meghatározását , 

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 

előírásokat, 

e) az engedély megszűnése vagy visszavonása esetén - a közterület és annak tartozékainak – 

saját költségen ,  az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségek előírását , 

f) a közterület használati díj mértékét, megfizetésének módját, idejét,    

g) a helyreállítási kötelezettség elmulasztása esetén azt, hogy az engedélyt kiadó a közterület-

használó felelősségére és költségére elvégezteti, elvégzi a közterület és annak 

tartozékainak  eredeti állapotának megfelelő  helyreállítását, 
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h) a közterület-használat  során , annak teljes időtartama alatt a közterület- használó 

harmadik személynek okozott kárért felelősséggel tartozik. 

(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélynek tartalmazni kell , hogy a 

tárolás csak a munka- ,baleset- és egészségvédelmi  óvórendszabályokban előírt módon 

történhet.  

(4) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben elő kell 

írni a megfelelő gyalogos forgalom biztosítását, a járda és útburkolatok, kertészeti 

létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, építmények, úttartozékok kiélését továbbá 

a közterület használat folytán előállt rongálások saját költségen történő helyreállítását és 

a használt közterület folyamatos tisztántartását, rendjének fenntartását és visszaadás 

előtti feltakarítását.  

(5) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. 

 

 

12. § 

 

(1) A közterület-használati engedély  

a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, 

c) visszavonásig adható meg . 

 

(2) A határozott időre szóló közterület-használati engedély  legrövidebb időtartama 1 nap, 

kérelemre többször meghosszabbítható. 

(3) A határozott időre szóló engedély érvénye az engedéllyel rendelkezőnek az 

engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 5 nappal benyújtott kérelmére 

meghosszabbítható. 

(4) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott 

tevékenységre jogosító okirat vagy engedély érvénye megszűnik. 

 

  

 

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja 

 

13. § 

 

(1) Az engedélyes a közterület-használatáért   közterület-használati díjat köteles fizetni . 

(2) A közterület-használati díj mértékét a  2. számú melléklet tartalmazza. 

(3) A közterület-használó a  közterület-használati díjat az engedély kiadását követő 15 

napon belül köteles megfizetni, amennyiben több évre szól úgy minden év március 31-ig 

köteles fizetni az egész évre megállapított közterület-használati díjat. A fizetési 

kötelezettséget az engedélyt kiadó határozatban rögzíteni kell.  

(4) Amennyiben a közterület-használat – mozgóárusítás - időjárásfüggő, úgy a közterület-

használati díj megfizetésére- kérelemre - havonkénti fizetés engedélyezhető, ez esetben 

tárgyhót követő 10.-ig  kell a díjat megfizetni.  

(5) A közterület-használó a díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg közterületen 

lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni – kivétel a 

13. § (4) bekezdésében foglaltak esetén.  

(6) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény 

alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét  az OTÉK szerint 

kell figyelembe venni. Cég-, cím-és hirdetőtábla ,hirdető-berendezés, transzparens 

elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. 
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(7) Kétoldali hirdetési felület esetén a közterület-használati díjat meg kell kétszerezni. 

(8) A közterület-használati díj a  helyi önkormányzatot illeti meg. 

(9) A díj fizetése szempontjából minden megkezdett nap, hónap, m2 egésznek számít.   

(10) A képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a díj mértékét minden évben 

felülvizsgálja és módosítsa. 

 

 

Mentesség a közterület- használati díj fizetése  alól 

 

14. § 

 

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 

 

a) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi 

szolgálat létesítményei elhelyezése esetén, 

b) a közművek (elektromos, gáz-,víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági 

szervek feladatának ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése esetén , 

c) a postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések 

elhelyezése esetén,  

d) az országos és helyi közforgalmú közúti, közlekedési szerveknek  a feladatuk ellátását 

szolgáló létesítményei elhelyezése esetén , 

e) önkormányzati feladatkörbe tartozó köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak 

elhelyezése esetén, 

f) üzleti védőtető , előtető, ernyőszerkezet létesítése esetén, 

g) a közvetlen életveszély elhárítása céljára szükséges területek igénybevétele miatt, 

h) jótékony és közcélú rendezvény esetében, 

i) választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén. 

 

 

Közterület- használati engedély megszűnése,  visszavonása 

 

15. § 

 

(1) A közterület-használati engedély közérdekű célból azonnali hatállyal visszavonható, 

minden kártalanítási kötelezettség nélkül.   

(2) Közérdekű cél: a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. Törvény 2. §-ban foglalt célok 

mellett önkormányzati beruházás esete. 

(3) Megszűnik a közterület-használati engedély, ha 

a) az engedély határideje lejár, 

b) a közterület-használó kéri. 

 

(4) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha: 

a) a közterület-használó a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 

b) a közterület-használó a közterület-használati díjat a megadott határidőre nem fizette meg, 

és a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 15 napon belül sem tesz eleget,  

c) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat és engedély érvénye megszűnik,  

 

 

A közterület-használati engedély nélküli használat következményei 

 

16.§ 
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(1) A közterület-használati engedélyhez kötött , de  engedély nélküli közterület használat 

esetén a jogosulatlan használó az engedélyt kiadó szerv  felhívására köteles  a további 

használatot megszüntetni, és a közterület  eredeti állapotát saját költségére – minden 

kártalanítási igény nélkül- helyreállítani.  

(2) Aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül használ, vagy az 

engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés 

jogkövetkezményein túl , az engedély nélküli használat időtartamára az egyébként 

fizetendő közterület-használati díj – az engedélytől eltérő használat esetén pedig az 

egyébként fizetendő közterület-használati díj kétszeresének - megfizetésére kötelezhető.  

(3) Ha a  közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az 

engedélyezés feltételeinek megfelel- kérelmére-  a közterület-használati engedély 

kiadható, ezzel azonban a használó nem mentesül a (3) bekezdésben említett 

következmények alól.      

 

17.§ 1 

 

  

17/A .§2 

 

(1) Tilos  közterületen - a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a szeszes ital 

fogyasztása.  

(2) A tilalom nem terjed ki 

a)   üdülő, pihenő területekre ( Boda-tó ) , 

c) közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzlet (terasz, kitelepülés) 

fogyasztóterére nyitva tartási időben,  

d)  közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvényekre a rendezvény engedélyezett 

ideje alatt, 

e)  esküvőt megelőző és  azt követő nászmenet vonulására,  

f) az Önkormányzat ,az Önkormányzat szervei ,  az Egyházközség, a Nemzetiségi 

Önkormányzat  és az község bejegyzett társadalmi szervezetei ,egyesületei által  szervezett 

rendezvények ideje alatt ,  továbbá a húsvét hétfőjére, az év utolsó és első napjára. 

 

 

  

Záró rendelkezések 

 

18.§ 

 

 

(1) A rendelet 2008. július 15.-én lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatának 

rendjéről és díjáról szóló 11/2004. (IV.29) számú helyi rendelet, valamint a rendeletet 

módosító 4/2008. (II.22.) KT rendelet.   

 

 

Nagykamarás, 2008. június 26. 

 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 01.)  rendelet 1. § (1) bek e) pontja, hatály2012.05.01. 
2 Új rendelkezés a 11/2015. (V.29. ) rendelet 1. §-sa szerint, hatálybalépés 2015. június 01.  
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Pelle István      Hoffmann Andrásné 

polgármester                  jegyző 

 

Kihirdetve: 

Nagykamarás, 2008. június 27. 

 

 

 

Hoffmann Andrásné 

                 jegyző  

 

 

 

 

1. számú melléklet a  15//2008. (VI.27.) számú KT rendelethez 
 

Közterület-használati engedély iránti kérelem 
 

A kérelmező neve:______________________ 

 

_____________________________________ 

Lakóhely, székhely címe:________________ 

 

_____________________________________ 

Magánszemély esetén, szül.idő, hely: 

 

_____________________________________ 

Vállalkozó, társaság esetén, adószám: 

 

_____________________________________ 

Anyja neve:  

 

_____________________________________ 

Vállalkozói igazolvány száma: 

 

_____________________________________ 

Személyi igazolvány szám: 

 

_____________________________________ 

Működési engedély, cégjegyzék száma: 

 

_____________________________________ 

 

Közterület-használat célja:______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Közterület –használat időtartama:________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Közterület-használat helye:_____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Közterület-használat módja:____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Mértéke (m2):_________________________ 

A közterületen folytatni kívánt tevékenység 

gyakorlására jogosító okirat száma:________ 
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_____________________________________ 

Az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy  műszaki leírása(anyaga, rögzítés módja, 

forgalmi rendszáma, típusa):____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nagykamarás, ________________ 

 

       __________________________________ 
A kérelemhez csatolni kell: 

- Vállalkozói igazolvány, működési engedély másolatát 

- Ha a közterület jellege megkívánja , helyszínrajzot. 

2. számú melléklet a 15/2008. (VI.27.) számú KT rendelethez 

 

A közterület-használati díjak mértéke 
 

 

 

 

Sorszám Közterület-használat célja Egysége Díja Ft/egység 

( ÁFA nélkül) 

1. 

 

 

 

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-

berendezés(fényreklám), cég-és címtábla 

elhelyezése 

 

 

m2/hó 

 

 

110.- 

2. mobil elárusító-fülke, pavilon ideiglenes 

elhelyezése , 

m2/hó 165.- 

3. önálló hirdető-berendezések,  

a.) hirdetési felületre számítva 

b.) vezetéktartó oszlopon(hirdetési felületre 

számítva) 

c.) transzparens( hirdetési felületre számítva)  

 

 

m2/hó 

db/hó 

 

m2/nap 

 

 

110.- 

55.- 

 

40.- 

4. a.) építési munkaterület,  állvány, 

b.) építőanyag és törmelék elhelyezése, 

amennyiben az 7 napon túl van elhelyezve, 

 

m2/nap 

m2/nap 

30.- 

40.- 

5 alkalmi és mozgóárusítás, javító-szolgáltató 

tevékenység 

nap 330.- 

6 a.) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények,  

b.) alkalmi vásár , 

c.) mutatványos tevékenység  

 

- 

m2/nap 

m2/nap 

ingyenes  

55.- 

80.- 

 

7. vendéglátó-ipari  előkert kitelepülés céljára, 

üzleti szállítás, illetve  rakodás alkalmával 

göngyölegek elhelyezésére ,árukirakodásra, 

 

 

m2/hó 

 

165.- 

8. kereskedelmi árut tartalmazó automata hűtő és 

tároló berendezés telepítése 

m2/hó 165.- 
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9. tüzelőanyag elhelyezése , amennyiben az 7 

napon túl van közterületen elhelyezve 

m2/hó 20.- 

10. Egyéb használati módok m2/hó 40,- 

11.3  Alkalmi mozgóárusítás esetén saját termék,  

termény vagy az abból előállított áru  

értékesítése   

nap 247,-  

 

     

                                                           
3 Új díjtétel a 14/2015. (X.26.) rendelettel, hatálybalépés 2015. október 27.  


