Bogács Község Önkormányzatának
a közterület használat szabályairól szóló
8/2005.(05.26.) számú RENDELETE
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi
sajátosságokra tekintettel a közterületek használatára és a közterület használat
engedélyezésére az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek községképi,
községrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok
figyelembevételével határozzák meg a közterület, és a zöldfelületek használatát.
(2) A Képviselő-testület a közterület és zöldfelület fogalmán belül kiemelt- és egyéb terület
kategóriákat határoz meg:
a.) kiemelt terület:
- a Dózsa György utcának a Táncsics utcai csatlakozásától a Szoros patakig terjedő
része,
- a Hőfürdő közvetlen környezetébe tartozó Fürdő utca és a parkoló területe,
- a „Cserépi úti pince” terület a főközlekedési úttal párhuzamosan az út Keleti oldalán
az autósmoziig, valamint az út Nyugati oldala.
b.) egyéb terület: a rendelet 1.§ (2) bek. a.) pontjában megjelölteken kívül lévő területek.
(3) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatósági
hatáskört Bogács Község Képviselő-testülete és Bogács község polgármestere (a
továbbiakban: engedélyező) gyakorolja.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságra és szervezetre kiterjed, akik Bogács község közigazgatási
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodnak és tevékenykednek.
(2) A rendelet területi hatálya Bogács község közigazgatási területén belül az önkormányzat
tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott
kül- és belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek a tulajdonos által
közhasználatra átadott részére (továbbiakban együtt: közterület) terjed ki.
A közterület használat engedélyezése
3.§
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.
(2) A közterület használat engedélyezése egy éven túli közterület használat esetében a
Képviselő-testület, éven belüli közterület használat esetében a polgármester hatásköre.
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(3) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég-és
címtábla elhelyezéséhez,
b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány
árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
d) alkalmi és mozgó árusításra, szolgáltatási tevékenység végzésére
e) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények,
f) mutatványos tevékenység céljára,
g) zöldfelület bármilyen célú igénybevételére,
h) vendéglátó ipari előkert céljára,
i) lakodalmas sátor elhelyezésére,
j) 1Cserépi úti pincesoron zárt építmény létesítéséhez.
(4) Nem kell közterület használati engedély:
a) az úttartozékok (pl. közvilágítási lámpa, tartóoszlop) és a közúti közlekedés
irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
b) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása
érdekében végzett munkához,
c) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda
területének elfoglalásához,
d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), cég-és címtábla
elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be.
e) közvetlen életveszély elhárításához szükséges terület használatához,
f) tüzelőanyag tárolására, ha a területhasználat a közlekedést nem akadályozza és a
területhasználat a 72 órát nem haladja meg,
g) önkormányzati, illetve önkormányzati támogatású rendezvények céljára igénybe vett
közterület használatra,
h) önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó közterület használathoz,
i) 2hulladékgyűjtő sziget elhelyezésére.
(5) Nem adható közterület használati engedély:
a) bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, erotikus termékek
bemutatására és értékesítésére, továbbá szeszesital (kimért és palackozott)
forgalmazására, kivéve a vendéglátó ipari egységek közterületen ideiglenesen
kialakított kerthelyiségeit, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó alkalmi árusítást.
b)3 a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok és tárgyak
elhelyezésére,
c) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű közterületen történő tárolására.
d) a Fürdő főbejárata előtti közterületre,
e)4 személygépkocsi közterületen történő tárolására,
f)5 Cserépi úti pincesoron közterületről nyíló pincék bejáratától különálló közterületen
terasz létesítésére,
g) a település-, a terület-, az utcaképbe nem illeszkedő berendezések, létesítmények,
építmények elhelyezésére,
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h)
i)

sátorgarázs létesítésére,
elárusítóhelyek, üzletek környékén árú- és göngyöleg tárolására.
Az engedély iránti kérelem
4.§

(1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más
építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie.
(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a
kivitelezőnek kell kérnie.
(4) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérő nevét, lakhelyének illetve telephelyének címét,
b) a közterület használat célját és időtartamát,
c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.
vállalkozói igazolvány, működési engedély) egy másolati példányát,
e) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó
nyilatkozat egy példányát,
f) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel,
annak nevét és címét.
(5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a
közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.
Az engedély megadása
5.§
(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét, lakó- és telep helyének címét,
b) a közterület használat célját és időtartamát,
c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt
előírásokat,
e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására
vonatkozó kötelezettség előírását,
f) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, fizetésének módját és
határidejét.
(2) A közterület használat - az 5. § (3) bekezdésében említett esetben – csak az építési munka
végzésének tartamára engedélyezhető.
(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a
tárolás csak a munka-, baleset-és egészségvédelmi rendszabályokban előírt módon
történhet.
6
(4) Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény előírásait kell alkalmazni.
(5) A közterület használatára irányuló engedélykérelem benyújtása nem jogosít a közterület
használatának megkezdésére.
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A közterület használat egyéb szabályai
6.§
(1) A közterület használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) köteles az
igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett hulladék, szemét
elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodni.
7
(2) Az engedélyes köteles a közterület használatára-, valamint a tevékenység folytatásához
szükséges engedélyeket magánál tartani és azokat az ellenőrzést végző hatóság kérésére
felmutatni.

7. §
(1) A közterületen szeszesital fogyasztása tilos.
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik:
a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek
közvetlen környékére,
b) vendéglátó ipari előkertekre.
8. §
(1) A közterület használat a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével csak határozott
időre engedélyezhető. A határozott időre szóló közterület használat legkisebb időtartama
1 nap, leghosszabb időtartama: 1év.
(2) Határozatlan időre engedélyezhető közterület használat: építési (létesítési) engedélyhez
kötött épület vagy más építmény elhelyezésére.
(3) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.
(4) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett
időtartam lejárta előtt 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható. Az engedély
szüneteltetésére nincs lehetőség.
A közterület használati díj
9. §
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell fizetni.
(2) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:
a) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény
alapterületét kell figyelembe venni,
b) reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága a mérvadó,
c) minden megkezdett nap, hónap, m2 egésznek számít.
(3) Az engedélyes a közterület használati díjat – melynek mértékét az 1. számú melléklet
tartalmazza - minden esetben a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül köteles
megfizetni. Alkalmi árusítás esetén a közterület-használati díjat az engedély megadásakor
meg kell fizetni.
(4) A közterület használati díjat a rendeletben megállapított díjtételek alapján az engedélyező
állapítja meg.
(5) A közterület használati díjat az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell
befizetni.
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10. §
Nem kell közterület használati díjat fizetni a közműveknek (elektromos, gáz, víz-és
csatornázási művek) valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló
létesítményei elhelyezése után.

A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása
11. §
(1) Az engedélyező – a közterület használati engedély bevonására történő figyelmeztetés
mellett határidő kitűzésével - felszólítja a szabálytalanság megszüntetésére azt az
engedélyest, aki:
a) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról, fenntartásáról nem
gondoskodik,
b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el,
c) a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi,
d) a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg.
(2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem tesz eleget,
tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni.
(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra
és módon használja.
(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles az engedély
visszavonását kezdeményezni az eljáró hatóságnál.
(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti
állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.
(6) Ha a közterület használat a (1) vagy (2) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már
befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.
Értelmező rendelkezések
12. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tartja nyilván. Egyéb, ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott
területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak kereti között – a közterületre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a
közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri
szobrok stb.), a közművek elhelyezése.
(2) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű: azon gépjármű, amellyel díj
ellenében személyszállítási, árufuvarozási és autómentési tevékenységet folytatnak,
továbbá minden olyan gépjármű, melynek legnagyobb megengedett összes tömege a 3500
kg-ot meghaladja.
(3)8 közterületen történő tárolásnak minősül: a személygépkocsi helyváltoztatás nélküli 24
órát meghaladó folyamatos tárolása.
8
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Vegyes és záró rendelkezések
13. §9
14. §10
(2)11
15. §
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület használati
hozzájárulásról és használati díj megállapításáról szóló 4/1995. (II. 28.) számú rendelet és
az ezt módosító 7/1996. (XI. 26.) számú, a 10/1997. (XI. 28.) számú, a 10/2000. (XII. 19.)
számú, a 2/2003.(II.14.) számú, az 1/2004. (I.29.) számú és a 3/2004. (II. 12.) számú
rendelet.

K.m.f.
Csetneki Ernőné sk.
jegyző

Verhóczki Sándor sk.
polgármester

Kiadmány hiteléül:
kiadó
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1. sz. melléklet
12

Bogács Község közigazgatási területén alkalmazandó közterület- használati díjak
Közterület-használat célja

Díjtétel

1. Árusító pavilon és fülke
Kiemelt területen:
- szezonban
- szezonon kívül
13
Árusító és mutatványosi tevékenységet végzők részére:
- 0-100 m2-ig
- 100 m2 felett
Egyéb területen:

820.- Ft/m2/hó
420.- Ft/m2/hó
480.- Ft/m2/alkalom+ÁFA
40.000.- Ft/alkalom+ÁFA
240.- Ft/m2/hó

2. Építési munkával kapcsolatos anyagok elhelyezése
(állvány, építőanyag stb.)
lakás- és egyéb építésnél
3. Idényjellegű árusítás
- kiemelt területen
- egyéb területen

1.070.- Ft/m2/hó
510.- Ft/m2/hó

4. Vendéglátó-ipari előkert és egyéb közterület-használat
Kiemelt területen
- szezonban:
14

110.- Ft/m2/hó

Kiemelt területen belüli Cserépi úti pincesoron:
- szezonban:
- szezonon kívül15: zárt, állandó felépítményre:
nyitott felépítményre:

Egyéb területen:

820.- Ft/m2/hó
820.- Ft/m2/hó+ÁFA
420.- Ft/m2/hó+ÁFA
110.- Ft/m2/hó + ÁFA
350.- Ft/m2/hó

(Szezonon kívül azon pincetulajdonosok kötelesek közterület-használati díjat fizetni, akik az
általuk kihelyezett felépítménnyel, vagy egyéb más módon pl: kerítés, közlekedést akadályozó
terméskő, korlát stb. akadályozzák a közterület rendeltetésszerű használatát.)
5. Reklámtáblák és hirdető-berendezések
-

-

kiemelt területen
1 m2 felületig
1 m2 fölött

5.350.- Ft/m2/év
3.750.- Ft/m2/év

egyéb területen
1 m2 felületig
1 m2 fölött

1.070.- Ft/m2/év
640.- Ft/m2/év

6. Mutatványos tevékenység
- kiemelt területen

110.- Ft/m2/nap

7. Közhasználatra még át nem adott
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Módosította a 12/2012.(VI.29.) sz. Önk. Rendelet. Hatályos: 2012.07.01-től.
15
Módosította a 17/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.12.01-jétől.
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terület ideiglenes hasznosítása
8. Lakodalmas sátor

220.- Ft/m2/hó
ingyenes

2. sz. melléklet

Közterület-használat engedély iránti kérelem
A közterület-használati engedélyt kérő személy neve, lakcíme, személyi azonosító adatai:
......................................................................................................................................................
A közterület-használatért felelős személy neve, lakcíme, személyi azonosító adatai:
......................................................................................................................................................
Használat célja:
......................................................................................................................................................
Időtartama:
200…….. év ………………………………… hó ……………….. naptól
200…….. év ………………………………… hó ……………….. napig.
A közterület-használat helyének pontos meghatározása:
......................................................................................................................................................
..................................................................

utca …..sz……….hrsz.. ingatlan(ok) előtti

zöldsávban, járdán, úttesten a mellékelt helyszínrajz szerint.
A használni kívánt terület nagysága: ………………. m2
A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (iparengedély,
működési engedély, vállalkozói igazolvány, építési eng.) száma:
......................................................................................................................................................
Mellékletek:
a./ 1 pld. Helyszínrajzot 1:250 /esetleg 1:500/ méretarányban, amelyben fel kell tüntetni a
használni kívánt területen és annak közvetlen környezetében található létesítményeket és
növényzetet.
b./ 2.200 Ft értékű illetéket kell leróni a kérelem nyomtatványon, felragasztott
illetékbélyeg formájában.
c./ hatósági engedélyhez kötött munkával kapcsolatos közterület használat esetén az eljáró
hatóság vonatkozó jogerős döntését.

Bogács, 200 …… év ………………………………… hó ……………. nap
…………………………………..
felelős személy aláírása
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