Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2008.(V.30.) Kt. rendelete
a közterületek használatáról
2016. október 1. napján hatályba lépő módosítást követően
Egységes szerkezetben
Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Zákányszék község közigazgatási területén belül az
önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (így
különösen közút, park) nyilvántartott belterületi földrészletekre (a továbbiakban:
közterület).
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre, aki (amely) állandó vagy ideiglenes jelleggel közterületet
használ.
A közterületek használatának általános szabályai
2. §
(1) A közterületet, annak berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően,
állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki
ingyenesen és engedély nélkül használhatja.
(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.
A közterület-használat engedélyezése
3. §
(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni különösen az alábbi tevékenységek
közterületen történő folytatásához:
a) kereskedelmi tevékenység,
b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése,
c) közterület filmforgatási célú használata,
d) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés,
e) bemutató, kiállítás,
f) alkalmi vásár, búcsú,
g) sport- és kulturális rendezvény,
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h)
i)
j)
k)

mutatványos és cirkuszi tevékenység,
önálló hirdető-berendezések, tájékoztató-, reklám-táblák elhelyezése,
családi rendezvény megtartása, lakodalmas sátor felállítása,
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység

(2) Nem szükséges közterület-használati engedély:
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 a közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve
lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.
4. §
A közterület-használati engedély iránti kérelemnek – a törvényben meghatározottak mellett tartalmaznia kell:
a) a közterület-használat célját és időtartamát,
b) a közterület-használat helyének (helyszínrajz), módjának és mértékének (m2-ben)
meghatározását.
5. §
(1) A közterület-használati engedély kiadásához a közterület használónak az 1. melléklet
szerinti közterület-használati engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
(2) A kérelem elbírálása – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a polgármester
hatáskörébe tartozik. A polgármester a közterület-használatot meghatározott időre vagy
meghatározott feltétel bekövetkeztéig, de legfeljebb egy évre engedélyezheti.
(3) Az egy évet meghaladó közterület-használat engedélyezése a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik. Az egy évet meghaladó közterület-használat engedélyezése iránti
kérelmet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.
(4) A polgármester és a Képviselő-testület eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
rendelkezéseit alkalmazza.
(5) Ha a közterület-használat célja, időtartama, vagy az eset egyéb körülményei indokolják,
az engedélyező hatóság a kérelmezővel hatósági szerződést köthet a közterület-használat
feltételeiről. A hatósági szerződés tartalmára ezen rendeletnek a közterület használatát
engedélyező határozatra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
6. §
(1) Közterület-használati engedély legalább 1 napra kérhető. Az engedély kérelemre
többször meghosszabbítható.
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(2) Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos (állvány, építőanyag,
törmelék elhelyezése), az engedélyt a tulajdonosnak vagy a kivitelezőnek kell kérnie.
Az engedély legfeljebb 30 napig tartó időtartamra szólhat.
(3) A közterület állandó jellegű használatára vonatkozó engedélyt építmény létesítése
céljára a funkció megkötésével adja meg a Képviselő-testület. Ha a közterülethasználat építmény elhelyezését szolgálja, az engedély megadásáról szóló
határozatban ki kell kötni, hogy az engedélyes meghatározott időn belül az építési
engedélyt köteles megszerezni.
7. §
Nem adható közterület-használati engedély:
a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b) szexuális áruk forgalmazására,
c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató
munkagép, pótkocsi közterületen való tárolására,
d) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
8. §
Az engedélyes köteles a közterületet az engedélyben meghatározott célra, az engedélyben
meghatározott módon és feltételekkel használni, valamint az általa használt közterületet és
közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni.

8/A. §
(1) Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet hétfőtől szombatig 08.00.-18.00.
óra között lehet folytatni. Vasárnap és ünnepnap a tevékenység folytatása tilos.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időpontokban megengedett a figyelemfelhívás céljára
szolgáló hangosító eszköz használata a szükséges mértékig. Ez esetben is be kell tartani
az építési övezetre vonatkozó, más jogszabályban meghatározott zaj határértékeket.
(3) A közterület használati díjat a kérelmezőnek, a kérelmében megjelölt időpontokra, a
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység megkezdése előtt be kell fizetnie.
(4) A kereskedelmi tevékenységet végző a tevékenysége során köteles magánál tartani a
kereskedő székhelye szerinti település önkormányzat jegyzőjének igazolását a
szolgáltatásának folytatásáról, valamint a 2. mellékletben meghatározott közterület
használati díj befizetését tartalmazó feladóvevényt, és a közterület használatot
engedélyező határozatot.
8/B. §
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterülethasználat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
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(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő
témájú filmalkotások.
(4) A közterület-használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.
(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után
azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra
biztosítani kell.
(6) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterülethasználathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
(7) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem
tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat
jóváhagyását meg kell tagadni.
(9) A közterület filmforgatási célú díjának mértékét az Mktv. tartalmazza, mely díjakat az
önkormányzat saját honlapján közzéteszi.
A közterület-használati díj mértéke, megfizetésének módja
9. §
(1) Az engedélyes a közterület-használatért - a filmforgatási célú használati díj kivételével - a
2. mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni.
(2) A fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját a közterület használatát
engedélyező határozatban kell meghatározni úgy, hogy a díjat vagy előre, a közterülethasználat teljes időtartamára, vagy havonta, előre esedékesen kell megfizetni. Havi díjfizetés
30 napot meghaladó közterület-használat esetén engedélyezhető.
(3) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére, használatára tekintet nélkül köteles
megfizetni.
A közterület-használat megszűnése
10. §
(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ez esetben az engedélyes
részére – kérelmére – más helyen kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani. Az
engedélyest az emiatt felmerült költségei miatt kártalanítás nem illeti meg. A közterület
használatát engedélyező határozatban az engedélyest erre figyelmeztetni kell.
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(2) Az előző bekezdés alapján közérdekből akkor szüntethető meg a közterület-használat, ha
ez
a) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott munkák elvégzése, vagy
b) más közcélú beruházás, így különösen önkormányzati vagy állami intézmény,
közmű, egyéb építmény elhelyezése miatt szükséges, vagy
c) az érintett terület közterületi jellege megszűnt.
(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra
és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem
tesz eleget. A közterület használatát engedélyező határozatban az engedélyest erre
figyelmeztetni kell.
(4) Ha az engedélyes a közterület használatát – az engedély lejártát megelőzően – meg
kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
(5) Ha az engedély lejár, vagy a közterület-használat egyéb módon megszűnik, az engedélyes
a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül –
helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési (létesítési) engedély alapján
végzett építési munka esetében akkor terheli, ha azt az engedély megadásának
feltételeként előírták. A helyreállítási kötelezettségre az engedélyest a közterület
használatát engedélyező határozatban figyelmeztetni kell.
(6) A közterület-használat megszűnése esetén az előre befizetett közterület-használati díjat a
közterület-használat tényleges megszűnésének időpontjára figyelemmel kell elszámolni.
Ennek során a közterület-használat idejéhez hozzá kell számítani a közterület engedélyes
általi helyreállításának időtartamát is.

Ellenőrzés
11. §
(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó a polgármester felhívására
köteles a használatot megszüntetni és a közterület rendeltetésszerű állapotát a saját költségén
– minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. A felhívás eredménytelensége esetén a
polgármester a használót határozattal kötelezi a közterület helyreállítására. A határozat
végrehajtásáról a polgármester gondoskodik a Ket. rendelkezéseinek megfelelő
alkalmazásával.
(3) Azt, aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő
módon használja, a polgármester határozatával az engedély nélküli vagy az eltérő használat
tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj kétszeresének megfizetésére
kötelezi.
(4) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az
engedélyezés feltételeinek megfelel, kérelmére az engedélyező hatóság a közterület
használatát engedélyezheti.

6

Közterület engedély nélküli használata
12. §
Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(IX.29.) Kt. rendelet.
Záró rendelkezések
13. §
(1) Ez a rendelet 2008. június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület használat
engedélyezési eljárásáról, valamint a közterület-használati díjról szóló 8/2001. (IV. 13.)
Ör. rendelet, valamint az ezt módosító 14/2005. (X. 28.) Ör. és a 27/2003. (XII. 19.) Ör.
rendeletek.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/1213/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Zákányszék, 2008. május 30.

Matuszka Antal sk.
polgármester

dr. Tatár Zoltán sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének kezdő napja:
Utolsó napja:

2008. május 30.
2008. június 30.

A rendelet az SZMSZ 26. §-a értelmében 30 napra a községi és hivatali hirdetőtáblán
kifüggesztésre került.

Zákányszék, 2008. május 30.
Dr. Tatár Zoltán sk.
Jegyző
Egységes szerkezetben hiteles:
Zákányszék, 2016. október 3.
Gárgyán István
jegyző
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1. melléklet a 9/2008.(V.30.) Kt. rendelethez

Zákányszék Község Polgármestere
6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
Tel.: (62) 590-490 Fax: (62) 590-491

ILLETÉKBÉLYEG HELYE

Közterület használati engedély iránti kérelem

1. A kérelmező neve, címe:.........................................................................................................
2. Születési helye, ideje: ..............................................................................................................
3. Telefonszám, email címe: .......................................................................................................
4. Anyja neve: .............................................................................................................................
5. Közterület használatáért felelős személy neve, címe, aláírása:...............................................
.....................................................................................................................................................
6. A közterület-használat oka: .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7. A közterület-használat időtartama, -tól-ig: .............................................................................
8. A közterület-használat mértéke:..............................................................................................
9. A közterület-használat helyének, módjának pontos meghatározása: ......................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (iparjogosítvány,
működési engedély, építési engedély, stb.) száma ismertetése: ..................................................
11. Székhelye: .............................................................................................................................
12. Adószáma:.............................................................................................................................
13. A kérelmező egyéb megjegyzése: .........................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Dátum:.....................................................

Kérelmező aláírása
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2. melléklet a 9/2008.(V.30.) Kt. rendelethez
Közterület-használati díjak
A
1. A közterület használat megnevezése
2. Kereskedelmi tevékenység
a) Állandó üzlethelyiség elhelyezése, homlokzattal érintkező
3.
közterületen történő árusítás
b) Alkalmi és mozgóárusítás (büfé-kocsi, zöldséges stand,
4.
alkalmi kitelepülés stb.)
5.
a. alkoholos
6.
b. alkoholmentes
c) Mozgóbolti árusítás napi díj:
7.
60 napot meghaladó használat esetén:
120 napot meghaladó használat esetén
8. d) Vendéglátás (állandó üzlethelyiség vagy előkert elhelyezése)
9.

a. alkoholos

10.

b. alkoholmentes

B
Díjtétel
600,-Ft/m2/hó
20 Ft/m2/nap

120,-Ft/m2/nap
60,-Ft/m2/nap
800
600 Ft/jármű/nap
400
1200,-Ft/m2/hó
40 Ft/m2/nap
600,-Ft/m2/hó
20 Ft/m2/nap
600,-Ft/m2/hó
20 Ft/m2/nap

11. e) Bemutató, kiállítás
12. f) Könyvárusítás
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Állandó
Mozgó, ideiglenes
g) Egyéb, fel nem sorolt kereskedelmi tevékenység
Építési munkához kapcsolódó közterület-használat
Alkalmi vásár, búcsú
Hirdetés, reklámtábla

600,-Ft/m2/hó
20 Ft/m2/nap
40,-Ft/m2/nap
30,-Ft/m2/nap
Díjmentes
100,-Ft/m2/nap
300,-Ft/m2/hó

19. Sport, kulturális, szórakoztató tevékenység
20. a.) Sport rendezvény
21. b./ Kulturális rendezvény
22. c./ Mutatványos, cirkusz

A díjak ÁFA-t nem tartalmaznak

díjmentes
díjmentes
100,-Ft/m2/nap

