
Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. 
 

r e n d e l e t e 
 

a közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, 
a „Szentkirály Napja” rendezvényen érvényes helyfoglalási díjakról. 

 
Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdése és az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 
2. § 13. pontja, valamint az 54. § (1) bekezdése alapján a közterületek különböző célú 
igénybevételét és használati díját a következő rendeletben szabályozza:  
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira 
terjed ki. 
 
2. § Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az 
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés 
biztosítása (utak, terek), a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (padok, köztéri szobrok, stb.), 
a közművek elhelyezése. 
 
3. § A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos feladatot a polgármester látja el, a 
döntés előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi. 
 

II. fejezet 
 

4. § (1) A közterület használatáért díjat kell fizetni. 
(2) A közterület-használati díj mértékét a képviselő-testület állapítja meg. 
(3) A díjat az elfoglalt terület négyzetmétere után kell megfizetni. 
(4) A közterület-használati díjakat ezen rendelet melléklete tartalmazza. 

 
5. § (1) Közterületet elfoglalni, illetve rendeltetéstől eltérő módon használni csak engedély  
             alapján lehet. 
 

(2) Írásbeli kérelmet kell benyújtani annak, aki a közterületet huzamosabb ideig kívánja 
igénybe venni. 
 
(3) Az engedély iránti kérelmet a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani. 
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell: 
 

  - az engedélyt kérő nevét, lakcímét; 
  - a közterület-használat célját, időtartamát; 
  - a közterületen folytatni kívánt tevékenységet. 
 
(5) Az engedély megadásánál figyelemmel kell lenni az ÁRT-ben szabályozottakra, 
ellenőrizni kell az egyéb feltételeket (pl. vállalkozói igazolvány, működési engedély). 
 
(6) Az engedélynek tartalmaznia kell: 
 - az engedélyes nevét, lakcímét; 
 - a közterület-használat helyét, célját, időtartamát, feltételek meghatározását; 
 - az engedély nem mentesít a tevékenység folytatásához szükséges hatósági       
               engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól; 



 - az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot 
   helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását; 
 - a közterület-használat mértékét, fizetésének módját. 
 
6. § (1) A közterület-használati engedélyt meghatározott időtartamra: 
 a.) egész évre, 
 b.) hónapra és 
 c.) napra lehet kiadni. 

(2) A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a meghatározott időtartamra 
meg kell fizetni. 
(3) A mellékletben meghatározott 6, 7 pont alatti működéshez nem kell illetékköteles 
engedélyt kérni. 

 
7. §1 A közterület-használati díjat az önkormányzat költségvetési számlájára, 
közvetlenül a pénztárba vagy csekkbefizetési lapon, a közterület használatának 
megkezdésekor egy összegben, a 6. § (1) bekezdésének a.) pontja esetében havonta 
egyenlő részletekben kell befizetni. 
 
8. § Használati díjat magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt köteles fizetni. 
 
9. § (1) A belterületi ingatlanok használói (bármely címen) gondoskodni kötelesek a 
használatukban lévő belterület előtt és mellett a közterület tisztántartásáról, a közterületen 
lévő fák és a parkosított közterületek rendszeres gondozásáról és locsolásáról. 
 
(2) Az előző bekezdés szerint közterületnek az ingatlan használójának használatában lévő 
belterületi földrészlettel határos és az ingatlan előtti (melletti) út burkolatszéléig terjedő 
közterületet kell tekinteni. Szilárd burkolatú út hiányában lakóterületen az utca szabályozási 
szélességének tengelyvonalától számított 3-3 m széles sávot kell útként figyelembe venni. 
 
10. § A közterületen lévő létesítményeket (fák, virágágy, virágtartó, parkosított terület 
kerítése) minden természetes és jogi személy köteles megóvni mindennemű károsodástól. 
 
11. § Közterületen parkot, játszóteret, szökőkutat, díszkutat létesíteni és használatba venni, 
szobrot, emléktárgyat elhelyezni, illetve bármelyiket megszüntetni csak engedéllyel szabad. 
 
12. § A kijelölt területet a használat után az igénybevevő köteles az eredeti állapotában 
helyreállítani, vagy ha ez nem lehetséges, az okozott kárt megtéríteni. 
 
13. § Szeszesital forgalmazása céljából közterület-használati engedély - vásár, búcsú 
kivételével - nem adható ki. 
 
14. § A közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól felmentés nem adható. 
 
15. § (1) Nem terheli közterület-használati díj kifizetési kötelezettség: 
 
a.) a választási kampány idején a bejegyzett politikai és társadalmi szervezetek helyi 
csoportjait, egységeit, 
b.) jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személyeket, 
c.) egészségvédelmi, egészségügyi demonstrációban, információnyújtásban résztvevőket. 
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III. fejezet 

 
Hirdetőtáblák, berendezések 

 
16. § Az önkormányzat által létesített hirdető táblákon (Polgármesteri Hivatal, Művelődési 
Ház és az élelmiszer üzletek előtt) bárki hirdetményt ingyenesen elhelyezhet. 
 
(1) A megnevezett helyeken túl hirdető berendezést, táblát elhelyezni csak engedéllyel lehet. 
 
 

(2) Tilos továbbá bármilyen hirdetmény elhelyezése középületeken, magánlakásokon, 
kerítéseken, villany és telefon oszlopokon, elektromos szekrényen, telefonfülkéken, élő 
fákon, buszvárókon, köztéri szobrokon, közlekedési jelzőberendezéseken, jelzőtáblákon. 
 
(3) A szabálytalanul elhelyezett plakátot vagy hirdetményt felszólítás után 24 óra elteltével el 
kell távolítani, illetve az elhelyező költségére eltávolíttatni. 
 
17. §2 (1) Az engedély, illetve hozzájárulás nélküli, vagy attól eltérő közterület-
használat esetén a használót a Polgármester határidő kitűzésével felszólítja a 
rendelettől eltérő közterület-használat megszüntetésére, és ezzel egyidejűleg kötelezi 
a közterület – saját költségen történő, minden kártalanítási igény nélküli - eredeti 
állapotának helyreállítására. 
 
(2) A közterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használata idejére – a 
szabálysértési eljárástól függetlenül - a használó a 1. számú mellékletben 
meghatározott használati díjat köteles fizetni. Amennyiben az engedély nélküli, vagy 
az engedélytől eltérő közterület-használat időtartama, illetve kezdete nem állapítható 
meg, úgy egy hónapra visszamenőlegesen kell a díjat megállapítani. 
 
(3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az 
engedélyezés egyéb feltételeinek megfelel, kérelmére a hatóság az utólagos 
közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül az (1) 
és (2) bekezdésben említett kötelezettségek alól. 
(4)3  
(5)4  

IV. fejezet 
 
18. § A fejezet rendelkezései a „Szentkirály Napja” rendezvényen a  
„A” változat: Községháza, Művelődési Ház, Sallai utca, Alkotmány utca, Gyógyszertár által 
„B” változat: Sallai utca, Katona József utca, Általános Iskola, Óvoda által 
határolt közterületet igénybe vevő mutatványosok, bazárosok, egyéb árusok helyfoglalására 
terjed ki. 
 
19. § (1) a.) A helyfoglalási díj bazárosok és egyéb árusok esetében üzletenként nettó 
összegben 6 m2-ig 1.000 - Ft, 6-12 m2-ig 2.000.- Ft, 13-18 m2-ig 3.000.- Ft, 19-24 m2-ig 
4.000.- Ft. 
         b.) Mutatványosok esetében nettó 200.- Ft/m2. 
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(2) Büfé termékek (italok, jégkrémek, fagylalt) árusítása esetén a helyfoglalási díj üzletenként 
nettó összegben 6 m2-ig 2.000.- Ft, 6-12 m2-ig 4.000.- Ft, 12-18 m2-ig 6.000.- Ft. 
 
(3) A helyfoglalási díjat számla ellenében a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni, a 
díjszedőnek átadni. 
 
20. § (1) Melegkonyhás készítmények árusítása csak külön engedéllyel rendelkezők 
számára, egyedi helyfoglalási díj megállapításával lehetséges. 
 
 

(2) A helyfoglalási díj az áramköltséget nem foglalja magába(3) A terület igénybevevője 
köteles távozáskor az átvételkori állapotot visszaállítani, a szemetet összetakarítani. 
 

IV/1. fejezet5 
 

20/A. § (1) A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági szerződés abban 
az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a 
hatósági szerződésben: 
a) az eredeti állapot helyreállítását, 
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán 
tartását, 
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással 
kapcsolatos lényeges információkról, 
e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, 
továbbá 
f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, 
beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is. 
 
(2) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 
természeti események esetén az akadály elhárulása után, az önkormányzat az esetleges 
kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet 
olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt, legfeljebb az engedélyben 
szereplő időtartamig.  
 
(3) A filmforgatási célú közterület-használat legfeljebb 500 m2 területre és egy hét időtartamra 
adható, ami egy alkalommal legfeljebb egy héttel meghosszabbítható. 
 
(4) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó filmforgatási célú közterület-használat nem 
hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 
 
(5) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget 
nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 
 
 (6) A filmforgatási célú közterület-használat használati díja megegyezik a mozgóképről szóló 
törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével. A 
filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben az 
önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.  
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V. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
  
21. § (1) Ezen rendelet a községi hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel lép hatályba, 
kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
              (2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 1/1993. (II.24.) ökt. rendelet. 
 
 
Szentkirály, 2004. március 25. 
 
 
 
      Szabó  Gellért             Szabó Mária 
                         polgármester                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

melléklet 
Az önkormányzat közterület-használatot szabályozó 

7/2004. (IV.2.) ökt. rendeletéhez 
 
 
          
Használat jellege, célja      díjtétel (nettó összeg) 
 
1.) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat  
 (portál) kirakat, szekrény, üzleti védőtető (előtető)  
 ernyőszerkezet, hirdető berendezés, fényreklám,  
 cég- és címtábla       3.000.- Ft/év         
 
2.)  Árusító és egyéb fülke, pavilon hely    1.000.- Ft/m2/hó                               
 
3.) Teher- és különleges gépjárművek parkolása, tárolása         50.- Ft/m2/hó                                                                     
                      
4.) Önálló hirdető berendezés, reklámtábla 
            (táblafelület után)       3.000.- Ft/év                                                               
 
5.) Építési munkával kapcsolatos állvány, 
            építőanyag és törmelék (építési, bontási 
            engedély hiányában)                  50.- Ft/m2/hó                                                          
 
 
 
6.) Alkalmi árusítás               500.- Ft/nap                                                                
 
7.) Mozgóárusítás (autóbuszos áru)       1.000.- Ft/nap                                                                               
 
8.) Mutatványos tevékenység (eszköz után)       200.- Ft/m2/nap                          
 
9.) Cirkuszi rendezvény            20.- Ft/m2/nap                                                               
 
Megjegyzés: 
 
Ahol e mellékletben a közterület-használati díj mértéke évhez, illetve hónaphoz van igazítva, 
ott a legrövidebb közterület-használati időszak 1 év, illetve 1 hónap lehet. 
 


