
 

 

Kevermes Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

13/2013. (X.7.)  

önkormányzati rendelete 

a közterület-használat rendjéről 

 

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló 

2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében, a 37. § (4), (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

(1) Az önkormányzati rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek a 

településképi, településrendezési, környezetvédelmi, ellátási, valamint a közlekedésbiztonsági 

szempontok figyelembevételével határozzák meg a rendeltetéstől eltérő közterület-használatot. 

(2) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed Kevermes közigazgatási területén: 

a) a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló 

földterületre, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az 

ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, 

b) önkormányzati tulajdonban álló - közterületként használt - belterületi 

földrészletekre. 

 

3. Közterület-használati engedély 

 

3. § 

(1) A közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni (a továbbiakban: közterület-használat) 

csak közterület-használati engedély alapján lehet.  

(2) Közterület-használati engedély kiadását kell kezdeményezni az alábbi esetekben:  

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

védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég 

és címtábla elhelyezésére, 

b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, 

zöldségfélék, stb.) árusítására szolgáló pavilon elhelyezésére, ha ezt 

településrendezési terv egyébként lehetővé teszi, 



 

 

c) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, üzleti 

tevékenységhez kötött esetekben, 

d) önálló hirdető-berendezés, 

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag elhelyezésére, 

f) alkalmi és mozgó árusításra, javító - szolgáltató tevékenységre, 

g) film- és televízió-felvételre,  

h) vendéglátó-ipari vagy kereskedelmi előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás 

alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, kijelölt vagy lezárt terület 

esetén, 

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

tevékenység céljára, amennyiben az nem önkormányzati szervezésű, 

j) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes 

hasznosítására, 

k) ideiglenes jellegű építmény (pl. felvonulási épület, stb) céljára, 

l) kereskedelmi árut tartalmazó automata telepítése, mely csak az épülethez szorosan 

kapcsolódva saját üzlet előtt, illetve az üzlet tulajdonosának írásos hozzájárulásával 

helyezhető el, ha a gyalogos forgalmat nem akadályozza, továbbá ha az nem esik a 

külső épületsíkon kívül. 

 Az automata közelében 5 méteren belül szemétgyűjtő edényt kell elhelyezni, melyet 

naponta az automata üzemeltetőjének üríteni kell, 

m) járműről történő árusítás. 

n) valamennyi nyomvonal jellegű infrastrukturális létesítmény építésével, javításával, 

fenntartásával kapcsolatos – a közterület felbontásával járó – igénybevételhez. 

(3) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni: 

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 

területének elfoglalásához, 

b) az úttartozékok és közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez, 

c) közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közmű és egyéb vezetékek 

(elektromos, gáz, víz, csatorna, távközlési stb.) halasztást nem tűrő hibaelhárítása 

érdekében végzett munkához. Hibaelhárítás esetében a bontási munkát a 

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatalhoz a munkálatok megkezdését követő 

munkanapon be kell jelenteni, és ezzel egy időben a közterület-használati engedélyt 

meg kell kérni. 

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla 

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

e) tüzelőszállítás során elfoglalt közterület-használathoz és az építési anyag 

közterületen történő tárolásához, illetőleg az épület felújításához szükséges állvány 

felállításához, ha az a 72 óra időtartamot nem haladja meg, és a közlekedést nem 

akadályozza, 

f) az önkormányzati közérdekű hirdetések elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblákra, 

g) alkalmi jellegű zöldség-gyümölcs árusítás, piacozó, vásározó kiskereskedelem 

végzéséhez. 

(4) A (3) bekezdés g) pontja szerinti tevékenység csak a napközis konyha, futballpálya, vízmű, 

iskola által bezárt területen („piactér”), illetve az oda vezető út két oldalán, továbbá 



 

 

hétvégén és munkaszüneti napon a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal parkolójában 

végezhető. 

 

4. A közterület filmforgatási célú használata 

4.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a filmforgatás célú közterület-használattal 

összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mgtv.) 

meghatározott képviselő-testületi hatásköröket. 

(2) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a két 

hetet. 

(3) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. 

(4) 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. 

(5) Mentes a közterület-használati díj alól: 

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 

b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása, 

c) filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének forgatása, 

d) a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy 

e) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása. 

 

(6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható közterület-használat 

meghiúsulása esetén az önkormányzat az akadály elhárítását követő 2 napon belül biztosítja a 

közterület-használat lehetőségét. 

 

(7) Ha a forgatást rendkívüli természeti esemény akadályozza, a rendkívüli természeti esemény 

esetén, ha az kárelhárítási tevékenységet nem igényel 1 napon belül, ha kárelhárítási 

tevékenység is felmerül, akkor e tevékenység ellátását követő 1 napon belül kell e közterület-

használat lehetőségét biztosítani. 

 

(8) A közterület-használat díját az 1. melléklet tartalmazza. 

 

 

5. Közterület-használattal kapcsolatos engedélyt kiadó szerv 

 

5. § 

 

(1) A közterület-használattal kapcsolatos engedélyek kiadására a polgármester jogosult. 

(2) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-

használat a Békés Megyei Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződés alapján történhet. 

 

 



 

 

6. § 

(1) A közút, járda és parkoló területét érintő közterület-használati engedély kiadásához az 

illetékes útkezelő hozzájárulása is szükséges. 

(2) A közterület használatához az adott ügyben illetékes szakhatóságok és közmű üzemeltetők 

hozzájárulása is szükséges. A szakhatósági hozzájárulásokat az engedélyező, a 

közműkezelői nyilatkozatokat a kérelmező szerzi be. 

(3) Az egyéb szervek hozzájárulását a közterület-használó szerzi be. 

(4) Közmű és egyéb vezetékek halasztást nem tűrő hibaelhárítása esetén a hibaelhárítás 

megkezdését és befejezésének várható időpontját a hibaelhárítás megkezdésétől számított 

24 órán belül a hibaelhárítást végzőnek a jegyzőhöz be kell jelentenie. 

 

6. Közterület-használati engedély kiadásának kezdeményezése 

 

7. § 

(1) A közterület-használati engedély kiadását annak kell kérnie, aki a közterületet használni 

kívánja. A kérelem mintát a 2. melléklet tartalmazza. 

 (2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, 

építőanyag, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie. 

(3) A engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az engedély kiadását kezdeményező magánszemély, jogi személy vagy jogi 

személyiség nélküli társaság, illetve egyéb szerv megnevezését, lakó, illetve 

székhelyét (telephelyét), 

b) a közterület-használat célját és időtartamát, 

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

d) ha a közterület-használat jellege megkívánja, akkor 1 db 1 : 500 méretarányú 

helyszínrajzot (helyszínrajzi vázlatot), amely feltünteti a használni kívánt 

közterületen, s annak közvetlen környezetében található létesítményeket és 

növényzetet. 

(4) A közterület-használat jellegétől függően a engedély kiadására jogosult a d) pontban 

szereplő adatok becsatolásától eltekinthet, különösen abban az esetben, ha a közterület-

használó az előzőleg vele megkötött közterület-használati engedély lejárta után változatlan 

műszaki feltételekkel kéri a engedély újabb meghatározott időre szóló megkötését. 

 

7. A közterület-használati engedély kiadása 

 

8. § 

(1) Az engedély kiadása során figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és Építési 

Követelményekben (OTÉK-ban) foglaltakat, a településrendezési terv, a Helyi Építési 

Szabályzat előírásait, a környezetvédelmi, a településképi és műemlékvédelmi, továbbá a 

közreműködő egyéb szervek hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az 

egyéb feltételek (pl. működési engedély, vállalkozói igazolvány) fennállását is. 

(2) A közterület-használat - a 3. § (2) e) pontja által említett esetben - csak az építési munka 

végzésének tartalmára, de maximum tárgyévre engedélyezhető.  

(3) A közterület-használat - a 3. § (2) f) pontja által említett esetben - csak a tevékenység 

végzésének tartamára, de legfeljebb a tárgyévre engedélyezhető. 



 

 

(4) A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl. gyümölcs- és zöldségárusítás, 

mobil reklámtábla, göngyöleg elhelyezése céljára) esetenként legfeljebb tárgyévre lehet 

engedélyt adni. 

 (5) A településen áthaladó országos közutak mentén, a műemléki vagy más szempontból 

védett területtel kapcsolatosan közterület-használati engedély csak akkor adható, ha 

 a) a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé, 

 b) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása érdekét szolgáló idényjellegű 

árusítás, illetve tájékoztatása szempontjából szükséges hirdető-berendezés. A 

hirdetőtábla, reklámtábla közterület-használati engedélye maximum a tárgyévre 

adható ki. Az újonnan kihelyezett hirdetőtábla nem sértheti és takarhatja a már 

korábban meglévő hirdetőtáblát.  

(6) A (4) bekezdésben említett területeken a közterület-használati engedély göngyöleg 

üzlethelyiség előtti tárolása érdekében adható ki. 

 

9. § 

(1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyt jogosultjának nevét, illetve megnevezését, állandó lakóhelyét, illetve 

székhelyét (telephelyét), 

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 engedélyhez kötött tevékenység esetén: az engedélyező hatóság, a közreműködő 

egyéb szervek előírásait, 

e) a közterület-használati engedély visszavonása vagy lejárta esetére az eredeti állapot 

helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,  

f) közterület-használati díj mértékét és megfizetésének módját, mentesség és kedvezmény 

esetén a mentesség, illetve kedvezmény okát, 

g) az engedélyt kapó ügyfél tájékoztatását a közterület-használati díj megfizetésének 

rendjéről, a fizetés elmulasztásának jogkövetkezményéről. 

 

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatosan kiadott közterület-használati 

engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi 

óvórendszabályokban előírt módon történhet. 

(3) Az építési munka végzésének tartamára megkötött közterület-használati engedélynek 

tartalmazni kell 

a) a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt követelményeket 

kielégítő kerítés létesítését, 

b)  amennyiben a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogos közlekedés a 

másik oldalon lévő járdára nem terelhető át - a közterület-használó a munka-, baleset 

és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírtaknak megfelelően köteles a 

gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint 

nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit 

fehérre festeni. 



 

 

(4) Az utcai árusítás céljából megkötött közterület-használati engedélyben azt is ki kell kötni, 

hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy körzetben kézből vagy 

járműről történhet-e. 

(5) A közterület-használati engedély tartalmazza a engedély visszavonásának és 

megszűnésének eseteit. 

(6) A közterület-használót figyelmeztetni kell arra, hogy a közterület tartozékaival együtt 

mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul. Ha a 

közterület-használati engedélyt kérő fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 

engedély kiadására jogosult a közterület-használó felelősségére és költségére 

elvégeztetheti a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását. 

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

(8) A közterület-használati engedély kiadásának megtagadása esetén az engedély kiadását 

kezdeményező felet határozatban értesíteni kell, egyúttal tájékoztatni kell fellebbezési 

lehetőségéről. 

(9) A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használatára vonatkozó engedélyben ki 

kell kötni, hogy a használat során, annak teljes időtartama alatt a használó harmadik 

személynek okozott kárért felelősséggel tartozik. 

(10) Az engedély mintát a 3. melléklet tartalmazza. 

 

 

8. A közterület-használati engedély időtartama 

 

10. §  

(1) A közterület-használati engedély 

a) meghatározott idő elteltéig, de legfeljebb tárgyév végéig, 

b) megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy 

c) határozatlan időre adható. 

(2) Az engedély a meghatározott idő elteltéig, a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg 

visszavonásig vagy visszaadásig érvényes. 

(3) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni abban az esetben, ha a közterületen 

folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. 

(4) A meghatározott időre kiadott engedély lejárta előtt legalább 15 nappal  a közterület-

használó kérelmére az engedély - a feltételek változatlan fennállása esetén -, maximum a 

tárgyév, illetve ha a engedély az adott év december 31-ig szólt a következő év végéig 

meghosszabbítható. 

 

9. Közterület-használati díj 

 

11. § 

(1) A közterület-használó - kivéve az önkormányzati költségvetési szerveket és az 

önkormányzat által alapított gazdasági társaságokat, további az önkormányzat 

támogatásával megvalósuló egyéb létesítmény kivitelezését - közterület-használati díjat 

köteles fizetni. 

(2) A közterület-használó a meghatározott időre szóló közterület-használati díjat az engedély 

kiadásával egyidejűleg, előre köteles megfizetni és ezt a körülményt a kiadott közterület-

használati engedélybe is bele kell foglalni. Határozatlan időre, vagy egy évnél hosszabb 



 

 

időszakra szóló közterület-használat esetén a számított egy éves díjat a tárgyévre előre, 

egy összegben kell megfizetni. 

(3) A zöldség-gyümölcs árusítás, piacozó, vásározó tevékenység (egyszeri alkalomra szóló 

árusítás) díját a közterület foglalásával egyidejűleg, számla alapján készpénzben kell 

megfizetni. 

(4) A létesítmények elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény 

közterületre eső vízszintes vetületét - a kerekítés szabályai szerint egész m
2
-re kerekítve 

kell számításba venni, cég, cím- és hirdető-berendezés esetén annak hirdetési felületét. A 

legkisebb mértékegység 1,0 m2. 

(5) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett nap egész napnak, minden 

megkezdett hónap egész hónapnak számít. 

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

(7) A közút nem közlekedési célú igénybevételéért az igénybe vevő díjat köteles fizetni. 

(8) A közterület-használati díj és a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj 

mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(9) A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a díj mértékét minden év január 1-től 

módosíthassa.  

 

10. Mentesség és kedvezmény a közterület-használati díj fizetése alól 

 

12. § 

(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 köztisztasági szervek feladatának ellátását szolgáló vagy a közművek (elektromos, 

gáz, postai, távközlési, víz- és csatornázási művek) közérdekű létesítményeinek 

elhelyezése esetén, 

 c) a közforgalmú közúti, közlekedési vállalatoknak és ilyen tevékenységet folytató 

vállalkozóknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése esetén, 

d) önkormányzati feladatkörbe tartozó köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak 

elhelyezése esetén, 

e) köztárgyak elhelyezése esetén, 

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

g) lakásépítés anyagainak tárolására legfeljebb 50 m
2 

területig és legfeljebb az adott év 

december 31-ig. 

 

11. Közterület-használati engedély visszavonása, lejárta 

 

13. § 

(1) A közterület-használati engedély az Önkormányzat részéről közérdekből bármikor azonnali 

hatállyal visszavonható minden kártalanítási igény nélkül. 

(2) Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha a közterület-használó a közterületet 

nem az engedélyben meghatározott célra vagy módon használja, vagy a díjfizetési 

kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget. 

(3) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni abban az esetben, ha a közterületen 

folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. 



 

 

(4) Ha a közterület-használó a közterület használatát meg kívánja szüntetni, az engedély 

visszavonása iránti szándékát az engedély kiadására jogosulthoz be kell jelentenie. Ilyen 

esetben és a kifizetett díj időarányos összegét vissza kell téríteni részére.  

(5) Az engedélyes a közterület-használati díjat az engedélyben foglalt időtartamra – a 

közterület tényleges használatára tekintet nélkül – köteles megfizetni kivéve, ha azt 

hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni, vagy a (4) bekezdés szerinti bejelentését 

megtette. 

(6) Ha a közterület-használati engedély határideje (feltétele) lejár, a közterület-használó saját 

költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani, 

kivéve, ha a közterület használatot tovább kívánja folytatni. Amennyiben e 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az engedélyező, az engedélyes költségére és 

veszélyére az eredeti állapot helyreállítását elvégeztetheti. 

 

12. Reklám és hirdető tevékenység 

 

14. § 

(1) A reklám közzétételére és a reklámhordozók alkalmazására a gazdasági 

reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott törvényben rögzített szabályokon kívül: 

a) tilos elhelyezni hirdetést, reklámot közúti jelzésen, annak tartóelemén vagy bármely 

más a forgalom szabályozására szolgáló berendezésen. 

b) nem helyezhető el közút mentén olyan hirdető-, vagy reklámtábla, amely  olyan jelet 

és színt tartalmaz, amely a közúti jelzésekkel összetéveszthető, vagy azok 

észlelését zavarja,vakító, káprázást okozó villogó fényt használ.  

c) hirdetményt, plakátot, falragaszt önkormányzat tulajdonát képező épületre, 

építményre felragasztani tilos, kivéve az önkormányzat által bérbeadás útján 

hasznosított épületeken, ha a közlemény az abban folytatott tevékenységgel 

kapcsolatos, illetve az önkormányzati intézmények által használt és 

tevékenységükkel, rendezvényeikkel kapcsolatos hirdetményeket. 

d) szórólapként alkalmazott reklámcédulák közterületre dobása légi közlekedési 

járműről tilos. 

e) csak saját üzlet előtt helyezhető ki mobil rendszerű reklámtábla maximum 1 m
2 

hirdetési felületig. Kétoldali hirdetési felület esetén a közterület használati díjat meg 

kell kétszerezni. Óriástábla közterületre nem helyezhető el. Ebből a szempontból a 

6 m
2 
felület számít óriástáblának. 

f) fix, rögzített reklámtábla maximum 1 m
2 

felülettel, egységesített méretben és 

meghatározott szerkezetben az illetékes üzemeltetők (DÉMÁSZ, közútkezelő) 

előzetes hozzájárulásával vezeték- és lámpatartó oszlopra  is elhelyezhető. 

g) alkalmi rendezvények hirdetésére ideiglenes jelleggel, kérelemre transzparens 

helyezhető el. 

 

13. A közterületen történő szeszesital-fogyasztás szabályai  

15. §  

Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani az alábbi esetek kivételével:  



 

 

a) érvényes szerződéssel, illetve tulajdonosi hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari 

egységek előkertjeinek területén a nyitvatartási időben,  

b) az önkormányzat engedélyével, hozzájárulásával szervezett rendezvény területén, a 

rendezvény ideje alatt,  

c)  esküvői menetben,  

d) december 31- én 18.00. óra és  január 1. 6.00. óra közötti időszakban. 

 

14. Járművek tárolása 

 

16. § 

(1) Sátorgarázs elhelyezésére közterület-használati engedély nem adható. 

(2) Üzemképtelen (hatósági engedéllyel vagy jelzéssel, továbbá műszaki állapotánál fogva 

közúti közlekedésre alkalmatlan) jármű közterületen (parkolóban, közúton) történő 

tárolására engedély nem adható. 

(3) Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezésére, 

autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és ezek vontatmányai, 

szerelvényei közterületen nem tárolhatók és közterület-használati engedély kiadása e 

célból nem lehetséges. Amennyiben a folyamatos, illetve rendszeres egyhelyben 

tartózkodás a 7 napot meghaladja, ez tárolásnak minősül.  

 

15. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

 

17. § 

(1)  A közterület közterület-használati engedéllyel nem engedélyezhető használata esetén a 

közterületet jogosulatlan használó az engedély kiadására jogosult szerv felhívására 

(határozatára) köteles a további használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát 

saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. 

(2) A közterület közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli, vagy 

engedélytől eltérő használata esetén – amennyiben a használatra az engedély megadható 

lett volna, és a használat az engedélyezés minden feltételének megfelel – a közterület 

használata engedélyezhető.  

 

16. Záró rendelkezések 

 

18. § 

 

(1) Ez a rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az önkormányzat saját működési bevételeiről szóló 6/2010. (II.26.) Kt. 

rendelet. 

 

Kevermes, 2013. szeptember 30. 

 

 

 

 Lantos Zoltán      Gácsér Béla 

 polgármester          jegyző 



 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

  2013. október 7. 

 

 

 

       Gácsér Béla 

           jegyző 

 

 



 

 

1. melléklet a 13/2013.(X.7.) önkormányzati rendelethez  

Sor- 

szám 

Közterület-használat célja Egység Közterület-használat díja 

(ÁFA nélkül) 

1.  A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá 

cég- és címtábla 

 

 

m
2
/év 

 

 

  4000,- 

2.  Árusító és egyéb fülke (pavilonok) m
2
/év   5000.- 

3.  Közúti közlekedéssel kapcsolatos közterület-használat m
2
/hó   400.- 

4.  Önálló hirdető-berendezés 1 m
2
-ig 

a. hirdetési felületre számítva 

b. vezetéktartó oszlopon  

c. transzparens (hirdetési felületre számítva) 

 

m
2
/év 

db/év 

m
2
/nap 

 

  5000.- 

  5000.- 

  250.- 

5.  filmforgatás célú közterület használat 

stáb parkolása esetén  

m
2
/nap   300.- 

                         200.- 

6.  Közlekedési terület (közút, kerékpárút, járda) nem közlekedési 

célú és zöldterület igénybevétele  

(Építési munkaterület, állvány, építőanyag, útlezárás,) 

m
2
/nap 

 

 

 

  150.- 

 

 

7.  Építőanyag tárolás m
2
/hó   280.- 

8.  a. idényjellegű árusítás őstermelőknek (zöldség-gyümölcs,  

fenyő, stb.)  

b. alkalmi és mozgóárusítás asztalról és sátorból (könyv, 

hírlap, totó-lottó, stb. ) 

c. árusítás járműről 

d. javító és szolgáltató tevékenység 

e. árubemutatás saját üzlet előtt 

f. automaták üzemeltetése 

m
2
/nap 

 

m
2
/nap 

 

m
2
/nap 

m
2
/nap 

m
2
/hó 

m
2
/hó 

  50.- 

 

  100.- 

 

  170.- 

  150.- 

  350.- 

  3500.- 

9.  a. vendéglátó-ipari és kereskedelmi előkert 

b. üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, 

göngyölegek elhelyezése, árukirakodás (folyamatos rakodás 

kivételével) 

m
2
/hó 

m
2
/nap 

  400.- 

  100.- 

10.  a. kiállítás, vásár (nem közlekedési területen) 

b. mutatványos tevékenység 

     - körhinta, cirkuszi sátor, dodgem, ugráló vár, stb. 

     - céllövölde, halászat stb.  

c. sport, kulturális és társadalmi rendezvény 

d. szervezett kiállítás, vásár (közút teljes lezárása esetén a 

teljes útfelületre) 

m
2
/nap 

 

m
2
/nap 

m
2
/nap 

 

m
2
/nap 

 

m
2
/nap 

  150.- 

 

  150.- 

  200.- 

 

                   ingyenes 

 

  300.- 

11.  Mozgóárusítás gépjárműről nap                           500.- 

12.  Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes 

hasznosítása 

 

m
2
/hó 

                                                    

50.- 

13.  Ideiglenes építmény (felvonulási épület) m
2
/hó   800.- 

14.  Egyéb használati módok esetében a díjat a fentiek 

figyelembevételével esetenként kell megállapítani 

  



 

 

 2. melléklet a 13/2013.(X.7.) önkormányzati rendelethez  

 

Közterület-használati 

engedély kiadása iránti kérelem 

 

1. Engedély kiadását kezdeményező fél neve / cégnév:  

 

 ________________________________________________________________________ 

 

2. a) Magánszemély esetén: 

  

 - állandó lakóhely____________________________________________ 

 

 -anyja neve: ________________________________________________ 

 

 - szül. hely, idő: _____________________________________________ 

 

 - SZIG.SZÁM: _____________________________________________ 

 

 b) Vállalkozó és társaság esetén: 

 

 - telephely: ________________________________________________ 

 

 - adószám: _________________________________________________ 

 

 - cégjegyzék szám: __________________________________________ 

 

3. Közterület használatának célja:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. Közterület-használat időtartama: 

 _________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________ 

 

5. Közterület-használat helye, módja és mértéke: 

 _________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________ 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

 - vállalkozói igazolvány, illetve működési engedély fénymásolati példányát 

 ha a közterület jellege megkívánja 1:500 méretarányú helyszínrajzot 

  

 

          kérelmező aláírása 

 



 

 

 
3. melléklet a 13/2013.(X.7.) önkormányzati rendelethez  

 

Közterület-használati engedély 

 

 

1. Az Önkormányzat a közterület-használatról szóló 13/2013.(X.7.) önkormányzati 

rendeletében foglaltak alapján a Közterület-használó részére közterületet ad át használatra 

a következő pontokban meghatározott feltételek szerint. 

 

2. A közterület-használat célja, jellege, módja és mértéke: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________ 

 

3. A 2., pontban meghatározott közterület használatának időtartama: 

_________________________________________________________ 

 

4. a) Közterület-használati díj mértéke: ___________ Ft, azaz 

_______________________________________________________ forint. 

 

 b) Közterület-használat díjmentességének oka: 

_________________________________________________________ 

 

 c) Közterület-használat mérséklésének oka: 

_________________________________________________________ 

 

5. A Felek kijelentik, hogy a Közterület-használó a 4. a., pontban meghatározott közterület-

használati díjat a engedély megkötésével egyidejűleg befizette, melyet az Önkormányzat a 

jelen engedély aláírásával elismer és nyugtáz. 

 

6. Engedélyező hatóság, egyéb szervek előírásai: 

_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

7. A Közterület-használó tudomással bír arról, hogy a közterület rendeltetéstől eltérő 

használata során, annak teljes időtartama alatt az általa harmadik személyeknek okozott 

kárért teljes felelősséggel tartozik. 

 

8. a) A közterület-használati engedély automatikusan megszűnik az engedélyben 

meghatározott időtartam elteltével, illetve feltétel bekövetkeztével. 

 

 b) Közterület-használati engedély az önkormányzat részéről bármikor azonnali hatállyal 

visszavonható. 

 c) Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha a Közterület-használó a 

közterületet nem az engedélyben meghatározott célra vagy módra használja. 

  Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt abban az esetben is, ha a közterületen 

folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. 



 

 

 

9. A Közterület-használó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen engedély visszavonása esetén 

haladéktalanul, a engedély lejárta során pedig a lejárattal egyidejűleg az általa használt 

közterületen az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül visszaállítja. 

A Közterület-használó tudomásul veszi, hogy amennyiben a közterület általa történő 

helyreállítása hibásan történik, a közterületet újból helyre kell állítani, s ha ennek a 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az önkormányzat azt a Közterület-használó 

felelősségére és költségére elvégeztetheti. 

 

10. Egyéb kikötések: ____________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

11. A jelen engedély megkötésével egyidejűleg az alábbi pontok kerültek törlésre: 

______________________________________________________ 

 

A engedélyben nem rögzített kérdésekben a Ket. rendelkezései irányadóak.  

 

Kevermes, 20…év……………hó ..nap 

 

         ……………………………………

         polgármester  

  

Kiegészítés: 

1. Anyagok és szerkezetek tárolása esetén: 

 

 Az anyagok és szerkezetek tárolása csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi 

óvórendszabályokban előírt módon történhet. 

 

2. Építési munka végzésének tartamára kötött engedély esetén: 

 

- A munka-, baleset és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt követelményeket kielégítő 

kerítés létesítése a közterület-használó által. 

 

- Amennyiben a munkálatok elvégzéséhez a járdát teljes szélességében el kell foglalni és a 

gyalogos közlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át a Közterület-használó - 

munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályoknak előírtaknak megfelelően - 

köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint 

nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit 

fehérre festeni. 

 

3. Utcai árusítás esetén ki kell kötni az alábbiakat: 

 Az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy körzetben kézből vagy 

járműről történhet-e. 


