MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETE
14/2007.(X.31.) rendelete1
a közterület használatról.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi sajátosságokra
tekintettel a közterületek használatára és a közterület-használat engedélyezésére az
alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§
A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek településrendezési,
településképi, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági valamint tulajdonosi
szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterületek használatát.

2. §
(1)2 A rendelet hatálya Mélykút város közigazgatási területén található közterületekre
terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed arra a természetes személyre, jogi
személyre, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetre, aki, amely a 2.§ (1)
bekezdésben írt közterületet rendeltetéstıl eltérıen használja.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az országos, illetve a helyi közúthálózatba
tartozó közutakra, kerékpárutakra, gyalogutakra. A közút nem közlekedési célú
igénybevételéhez szükséges közútkezelıi hozzájárulás iránti kérelmet külön
jogszabály szerint a közút kezelıjéhez kell benyújtani.
(4) A kereskedı üzlet nélkül közterületen a külön jogszabályban meghatározott
termékeket a közterület tulajdonosának (kezelıjének) hozzájárulása és a termékekre
vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában,
valamint nevének és székhelyének feltüntetésével értékesítheti.
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(5)
E rendelet rendelkezései nem érintik a piaci és a vásári helyhasználat
engedélyezésére és az ezzel kapcsolatos díjfizetésre vonatkozó külön rendelkezések
hatályát.
(6)3 A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsıfokú hatósági
feladatokat Mélykút Város Polgármestere (továbbiakban: engedélyezı) látja el.

Értelmezı rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban lévı földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az errıl szóló
külön szerzıdésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó
rendelkezéséket kell alkalmazni.
2. Alkalmi vásár: néhány napos, általában rendezvénnyel összekötött árusítás.
3. Árusító és egyéb fülke (pavilon), árusító automata: bármikor könnyen
szétszerelhetı szerkezetekbıl készült építmény, illetve könnyen eltávolítható
szabadon álló vagy telepített építmény.
4. Alkalmi és mozgó árusítás: az idényjellegő árusításhoz hasonló feltételek mellet,
de annál lényegesen rövidebb idıtartamra, szezononként legfeljebb egy alkalommal
– 1-30 napot meg nem haladó – mobil vagy hordozható berendezésbıl történı
közterületi árusítási lehetıség.
5. Hirdetı-berendezés, hirdetıtábla, reklámhordozó eszköz: minden olyan a KRESZben, illetve ágazati szabványban nem szereplı tábla, eszköz, amelynek az a célja,
hogy a járdán és a közúton közlekedık figyelmét felhívja valamilyen eseményre,
gyártmányra, létesítményre, szolgáltatásra, termékre.
6. Önálló hirdetı-berendezés: minden olyan hirdetı-berendezés, ami nem építmény
falán vagy kerítésen található.
7. Hirdetı: akinek érdekében a plakát (hirdetés) kihelyezésre került, illetve aki a
plakát (hirdetés) kihelyezését megrendeli.
8. Szeszes ital: minden alkoholtartalmú, élvezeti cikként forgalomba hozott ital, ide
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nem értve a gyógynövények gyógyászati rendeltetéső szeszes kivonatait, valamint
az azok felhasználásával készült készítményeket és az alacsony alkoholtartalmú
palackozott üdítıitalokat.
9.4 Mozgóbolt: a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 17. pontjában
meghatározott fogalom.

II. FEJEZET
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAI

4. §

(1) A közterület rendeltetésétıl eltérı használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) - 6. § (3) bekezdésében szabályozott esetek kivételével - engedély
szükséges.
(2) A közterület-használati engedély jogosultja (továbbiakban: engedélyes) köteles
az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett hulladék és
szemét elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelıen gondoskodni.
Amennyiben a közterület használója ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a
polgármester azt a használó költségére elszállítatja. A mobil, mozgatható
árusítóhelyet naponta – az árusítás befejezése után – a közterületrıl el kell távolítani.
(3) Engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és azt
ellenırzés esetén kérésre felmutatni. Plakátok- és hirdetések elhelyezésére szolgáló
berendezéseken és hirdetı-berendezéseken – a berendezésen jól látható, a
hirdetményekkel el nem takart helyen – fel kell tüntetni a közterület használati
engedély számát.
(4) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át.

5. §

(1) Plakátot, hirdetést elhelyezni csak az erre a célra kialakított berendezésen, táblán
lehet a tulajdonos, illetve a kezelı engedélyével. A választási plakát elhelyezésére a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. §-ában foglaltak az irányadóak.
(2) Tilos plakátot, hirdetést elhelyezni az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérı
módon (élı fára, köztéri szoborra, padokra, elektromos és világító berendezések
oszlopaira,
szekrényeire,
közlekedési
jelzıberendezésekre,
közlekedési
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jelzıtáblákra, illetıleg a forgalom szabályozására vagy védelmére szolgáló
berendezésekre, úttartozékokra, autóbuszvárókra).

A közterület-használat engedélyezése
6. §
(1) A közterület-használat engedélyezése céljából közterület-használati engedély
(továbbiakban: engedély) iránti kérelmet kell benyújtani.
(2) Engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe 10 cm-en nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti
védıtetı (elıtetı), ernyıszerkezet, hirdetı berendezés (fényreklám), továbbá cég- és
címtábla elhelyezésére;
b) árusító és egyéb fülke (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány
árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére;
c) szobor, emlékmő, díszkút, vízmedence, szökıkút, alapzatos zászlórúd, önálló
hirdetı- berendezés elhelyezésére;
d)5
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag és törmelék elhelyezésére;
f)6 alkalmi és mozgó árusításra, mozgóbolti kereskedelmi tevékenységre, javítószolgáltató tevékenységre, felvásárlás folytatásához;
g) vendéglátó-ipari elıkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra;
h) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá
mutatványos tevékenység céljára;
i) mezıgazdasági termény tárolásához;
j) mezıgazdasági célú hasznosításhoz.

(3) 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 irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez;
c) a közterületen, illetıleg az alatt vagy felett elhelyezett közmővek hibaelhárítása
érdekében végzett munkához;
d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetı-berendezés (fényreklám), cég- és
címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be;
e) köztárgyak (pad, figyelmeztetı és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák,
tartóoszlopok) elhelyezésére;
f) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére;
5
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g) magánszemélyek számára építıanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 72
óránál rövidebb idıtartamra való elhelyezéséhez, ha a tevékenység a közterület
rendeltetésszerő használatát és a közlekedést nem zavarja;
h) életveszélyes építmények biztonságos lehatárolásához szükséges eszközök
elhelyezéséhez;
i)7 Mélykút Város Önkormányzata rendezvényeinek szervezéséhez, valamint az ezen
rendezvényeken történı kereskedelmi tevékenység folytatásához,
j)8 30 napot meg nem haladóan az üzemképes, használatban lévı munkagépek
közterületen történı elhelyezéséért.

Az engedély iránti kérelem

7. §
(1) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) 9Ha a közterület állandó jellegő használata építési (Iétesítési) engedélyhez kötött
épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési
(Iétesítési) engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejőleg az építtetınek kell
megkérni.
(3) Ha a közterület ideiglenes jellegő, használata építési munka végzésével
kapcsolatos állvány, építıanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az
engedélyt a kivitelezınek kell kérnie.
(4)

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérı nevét és állandó, lakó- (szék-, telep-) helyének
címét;
b) a közterület-használat célját és idıtartamát, vagy azt, hogy a
közterületet az engedélyt kérı állandó jelleggel kívánja használni;
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos
meghatározását;
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat
számát (pl. vállalkozói igazolvány, mőködési engedély),
e) vendéglátó-ipari elıkertnél a vázlatrajzon kívül nyilatkozatot a nyitva
tartás idıtartamáról,
f) az építési engedélyhez kötött tevékenység esetén a jogerıs építési
engedély másolatát és a záradékolt mőszaki tervek másolatát.

Szakhatóságok és közmővek közremőködése
8. §
7
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A polgármester szükség esetén - a központi jogszabályokban meghatározott keretek
között - az illetékes szakhatóság, illetve a közmő üzembentartójának hozzájárulását
kéri az engedély kiadásához.

Az engedély megadása
9. §
(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építési szabályzatot, a
községrendezési tervet, a községképi és mőemlékvédelmi, a környezetvédelmi, a
köztisztasági, továbbá a közremőködı szakhatóságok és a közmővek
üzemeltetıinek hozzájárulásában elıírt követelményeket, s ellenırizni kell az egyéb
feltételek fennállását is.
(2) A közterület-használat
a) állandó jelleggel – határidı nélkül – vagy
b) ideiglenes jelleggel – meghatározott idıre, illetıleg feltétel bekövetkeztéig
– engedélyezhetı.
(3) A közterület-használat - az 7. § (3) bekezdésében említett esetben csak az
építési munka végzésének tartamára engedélyezhetı.
(4) Nem adható közterület-használati engedély
a) az
üzemképtelen
vagy
használaton
kívüli
gépjármővek,
munkaeszközök, továbbá,
b) fel nem használt építési és egyéb anyag közterületen való tárolására;
c) háztartási vagy kommunális szemét közterületen történı tárolására;
d) mutatványos tevékenység folyatatásához, ha a mutatványos a
berendezés mőszaki alkalmasságát igazoló tanúsítványt nem tudja
bemutatni (14/1994.(V.27.) IKM. rendelet);
e) 3500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármő közterületen való
tárolására;
f) a temetık ingatlan-nyilvántartásában rögzített telekhatárától számított
50 m-en belüli közterületen virágok és kegyeleti tárgyakon kívüli áruk
forgalmazására;
g) 10ha valószínősíthetı, hogy az engedélyezett közterület-használat az
élet- és közbiztonságot, az egészséget, a közlekedés biztonságát és
zavartalanságát veszélyeztetné vagy környezetvédelmi jogszabályokba
ütközne,
h) napraforgó, kukorica, mák, továbbá az 1 métert meghaladó nagyságúra
növı növényi kultúrák ültetésére.

(5) Nem adható közterület-használati engedély árusító-szolgáltató épületek-pavilonok
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elhelyezésére
a) az 55. számú fıközlekedési út átmenı szakasza mentén, a Fényes
vendéglıvel szemben lévı saroktelek kivételével;
b) a Petıfi téren.

Az engedély tartalma
10. §
(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (szék-, telep-) helyének címét;
b) a közterület-használat célját és idıtartamát;
c) a közterület-használat helyét, módját és mértékét,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat illetve
építési engedély számát,
e) az engedélyezési eljárásban közremőködı szakhatóságok hozzájárulásában
foglalt elıírásokat;
f) az engedély megszüntetése vagy visszavonása, illetve a határozott idıre
szóló közterület-használati engedély megszőnése esetére az eredeti állapot
helyreállítására vonatkozó kötelezettség elıírását; a kártalanítási igény
kizárásával;
g) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és
fizetésének módját.
(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatban ki kell kötni, hogy a tárolás
csak a baleset-, munka- és egészségvédelmi óvórendszabályokban elıírt módon
történhet.
(3) Reklám- és hirdetési táblákra vonatkozó hozzájárulásban elı kell írni, hogy a
hatályos jogszabályi tilalomba ütközı reklám- és hirdetési tevékenység nem
folytatható.

Az engedély érvénye
11. §
(1) Az engedély
a) a meghatározott idı elteltéig,
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetıleg,
c) visszavonásig
érvényes.
(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott
tevékenységre való jogosultság megszőnik.
(3) A határozott idıre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett
idıtartam lejárta elıtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható,
amennyiben az engedély idıtartama alatt a terület más célú igénybevételére nem
7

kerül sor. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetıség.
Közterület-használati díj
12. §
(1) Az engedélyes a közterület-használatért az e rendelet 1. számú mellékletében
foglalt esetben és mértékben díjat köteles fizetni.
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára,
illetıleg a közterületen lévı létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles
megfizetni, kivéve, ha azt – nem neki felróható – hatósági intézkedés miatt kénytelen
szüneteltetni.
(3) A kötelezettség megállapítása során:
a) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a
létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület
mértékét kell figyelembe venni;
b) reklámtábla elhelyezésénél a reklámmal borított felület nagysága az
irányadó;
c) minden megkezdett hónap, nap és m2 egésznek számít.
(4) 11A közterület-használati díj az önkormányzat saját bevétele. A közterülethasználati díjat kérelmezı a kérelmében meghatározott idıtartamra egy összegben,
a kérelem benyújtásával egyidejőleg köteles megfizetni az önkormányzat számlájára.
Határozatlan idıre kért engedély esetén kérelmezı a tárgyévre, illetve annak
idıarányos részére járó díjat köteles megfizetni a kérelem benyújtásakor, majd ezt
követıen a tárgyév január 15. napjáig köteles a tárgyévi díjat befizetni az
önkormányzat számlájára. Amennyiben a kérelmezı valamilyen oknál fogva nem kap
közterület-használati engedélyt, a befizetett összeget az önkormányzat a döntés
meghozatalától számított 8 napon belül visszafizeti kérelmezı részére.
(5) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség alól felmentés – sem részben, sem
egészben – nem adható.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
13. §
Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a fegyveres erık, fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentık,
továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére;
b) a közmőveknek (elektromos, gáz, víz- és csatornázási mővek), valamint a
köztisztasági szerveknek a feladatok ellátását szolgáló közérdekő létesítményei
elhelyezésére;
11
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c)12
d) a vasútnak, továbbá a közforgalmú közúti vállalatoknak a feladatok ellátását
szolgáló létesítményei elhelyezésére;
e) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után;
f) olyan reklámhordozók után, amely dolgok egyben közhasznúcélokat is
szolgálnak (pl. vállalkozó által ingyenesen felállított pihenıpad, amelyen
reklámfeliratot helyez el);
g) a mezıgazdasági célú hasznosítás iránt.

A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása
14. §
(1) A közterület-használat közérdekbıl - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel bármikor megszüntethetı. Ilyen esetben az engedélyes részére kérelmére - lehetıleg
másutt kell a közterület-használat lehetıségét biztosítani.
(2) 13Árusító- és egyéb fülkék, pavilonok (a továbbiakban: épület) építése esetén az
engedélyesnek garanciát kell adni arra, hogy épület 3 éven keresztül fennmaradhat.
(3) Amennyiben a közterületre - a garantált idıtartamon belül - közérdekbıl
halaszthatatlanul szükség van, az épületet az engedélyes tartozik elbontani, de ilyen
esetben az önkormányzat kártérítési felelısséggel tartozik.
(4) Ha az épületet az engedélyes saját elhatározásából szünteti meg, az
önkormányzat kártérítési felelısséggel nem tartozik. A garantált idı letelte elıtt 15
nappal kérni lehet annak meghosszabbítását.
(5) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az
engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az
esedékesség idıpontjáig ismételten nem tesz eleget. E rendelkezés szerint kell
eljárni az épületek esetében is. Az önkormányzat kártérítési felelısséggel ilyen
esetben sem tartozik.
(6) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a
szándékát az engedély egyidejő visszaadása mellett az engedélyezı hatóságnak
bejelenteni.
(7) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az
eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.
(8) Ha a közterület-használat az (5) vagy (6) bekezdésben említett módon szőnt
meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni
nem lehet.
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Vegyes rendelkezések
15. §
(1)14
(2) A közterület-használati eljárásban a közigazgatási eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elıírásait kell alkalmazni.

III. FEJEZET
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
16. §15
A rendelet hatálybalépése
17. §
(1) Ez a rendelet 2007. december 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit a
folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell. Ezzel egyidejőleg a közterület használat
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/1994.(VII.1.) rendelet, valamint az
azt módosító 16/1994.(VIII.15.), 18/1996.(XII.20.), 17/1997.(XII.20.), 6/1999.(VI.1.),
6/2000.(V.15.), 20/2005.(X.26.) és 24/2006.(XI.29.) rendelet hatályát veszti.

Mélykút, 2007. október 30.

Gelányi János
polgármester

Vargáné dr. Egyed Ilona
aljegyzı

A rendelet kihirdetve 2007. május 30-án.

Vargáné dr. Egyed Ilona
Aljegyzı

14
15
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1. számú melléklet a 14/2007.(X.31.) rendelethez

Közterület használat megnevezése
a.)
Üzlethomlokzaton
elhelyezett,
közterületbe 10 cm-en túl benyúló
üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
üzleti védıtetı, ernyıszerkezet, hirdetı
berendezés (fényreklám), cég-és címtábla
elhelyezése
b.) Árusító és egyéb fülke, pavilon
elhelyezése
c.) 3500 kg össztömeget meg nem haladó
súlyú jármő tárolása
d.) Önálló hirdetı berendezés (reklám
felülete alapján)
e.) Építési munkával kapcsolatos állvány,
építıanyag és törmelék: lakásépítésnél,
épületjavításnál, egyéb építési munkánál
f.)16 Alkalmi és mozgóárusítás, mozgóbolti
kereskedelmi
tevékenység,
javítószolgáltató
tevékenység,
felvásárlás
folytatása
g.) Vendéglátói elıkert

Mértékegység

h.) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és
kulturális rendezvények

100 Ft/m2/nap

i.) Cirkuszi és mutatványos tevékenység
j.) Mezıgazdasági termény tárolása

16

100,- Ft/m2/hó

100,- Ft/m2/hó
800,- Ft/db/hó
500,- Ft/m2/hó
50,- Ft/m2/hó

1500 Ft/nap
100,- Ft/m2/hó

5000,- Ft/elsı nap,
minden további nap
2000,- Ft
50,- Ft/m2/hó
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