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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
14/2008.(IV.16.) rendelete
a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a közterületek használatára vonatkozóan a következõ rendeletet (továbbiakban:
Rendelet) alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A Rendelet célja, hogy
a.) meghatározza a közterület használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel
a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a települérendezési szempontokra,
b.) megállapítsa a közterülethasználati díj mértékét és fizetésének módját.
2.§
(1) A Rendelet személyi hatálya Ásotthalom közigazgatási területén a természetes és jogi
személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok által folytatott közterület
használatra terjed ki.
(2) A Rendelet területi hatálya kiterjed Ásotthalom közigazgatási területén a közhasználatra
szolgáló minden önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet a rendeltetésének
megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás közterületként tartja nyilván,
továbbá egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészére is.
(3) A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenők és
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok), valamint a közművek elhelyezése.
(4) A Rendeletben meghatározott tulajdonosi feladatokat Ásotthalom község polgármestere (a
továbbiakban: engedélyező) látja el.
3. §
(1) A közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelelően állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja.
(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterülethasználati engedély szükséges.
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(3) Közterülethasználati engedély szükséges:
a.) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védõtetõ
(elõtetõ), ernyõszerkezet, hirdetõberendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla
elhelyezéséhez,
b.) árusító és egyéb fülke (pl.: élelmiszer, cukorka, virág, gyümölcs, könyv, hírlap, dohány
árusítására szolgáló bódé, pavilon), elhelyezéséhez,
c.) közúti közlekedéssel kapcsolatos építményekre (fedett várakozóhelyiség),
d.) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármû-várakozóhelyek
céljára,
e.) építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag és törmelék elhelyezéséhez,
f.) alkalmi és mozgó árusításhoz, javító-szolgáltató tevékenységhez,
g.) távbeszélõfülke, levélszekrény elhelyezéséhez,
h.) kiállítás, alkalmi sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység
céljára,
i.) zöldterület bármilyen célú igénybevételére,
j.) vendéglátóipari elõkert céljára,
k.) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló
hirdetőberendezés és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, stb.)
elhelyezéséhez,
l.) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes
hasznosítására,
m.) kábeltartó oszlopok, illetve nyomvonal jellegű létesítmények tartóberendezéseinek
elhelyezéséhez,
n.) önálló jellegű létesítmények (tárolóakna, gépjárműőrző-telep, stb.) elhelyezésére,
o.) ideiglenes jellegű építmények elhelyezéséhez (pl. kábelszekrény, transzformátor, stb.),
p.) ingatlanra történő közmű csatlakozás, bekötővezeték létesítéséhez.
(4) Nem kell közterülethasználati 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.) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetõberendezés (fényreklám), cég- és címtábla
elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be,
d.) Ásotthalom Község Önkormányzata rendezvényeinek a megtartásához,
e.) közmű- és egyéb vezetékek (elektromos, gáz-, vízvezeték, szennyvíz-csatorna, stb.)
halasztást nem tűrő hiba elhárítása esetén.
(5) Nem adható közterülethasználati engedély:
a.) zajos, bûzös, tûz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, erotikus termékek
bemutatására és értékesítésére, továbbá szeszesital (kimért- és palackozott)
forgalmazására, kivéve a vendéglátóipari egységek közterületbõl ideiglenesen
kialakított kerthelyiségeit,
b.) a közlekedés biztonságát veszélyeztetõ berendezések és anyagok elhelyezésére,
c.) a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű 48 órán túli közterületen való
tárolására.

4
A KÖZTERÜLETHASZNÁLATI ENGEDÉLY
4. §
(1) A közterülethasználati engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál térítésmenetesen
rendelkezésre bocsátott a Rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon kell
írásban benyújtani.
(2) A kérelemhez kötelezõ mellékletként kell becsatolni a közterületen folytatni kívánt
tevékenység gyakorlására jogosító okirat (építési engedély, vállalkozói igazolvány)
másolatát.
(3) A közterülethasználati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(4) A közúti forgalmat elsõdlegesen befolyásoló közterülethasználati engedély megadásához az
illetékes elsõ fokú útügyi hatóság és a rendõrhatóság hozzájárulása szükséges.
(5) Ha a közterület ideiglenes jellegû használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány,
építõanyag, törmelék, stb. elhelyezéséhez szükséges, a hozzájárulást a kivitelezõnek kell
kérnie.
5. §
(1) A közterülethasználati engedély iránti kérelemrõl az engedélyező 8 napon belül dönt.
(2) Az eljárás során figyelembe kell venni a község összevont rendezési tervét, a köztisztasági
követelményeket, továbbá a közremûködõ szakhatóságok hozzájárulásában elõírt
rendelkezéseket és ellenõrizni kell az egyéb feltételek fennállását is.
(3) A közterülethasználati engedély lehet:
a.) határozott időre (valamilyen határidõ vagy feltétel bekövetkezéséig érvényes) vagy
b.) határozatlan időre szóló.
(4) A közterülethasználat - a 4. §. (5) bekezdésében említett esetben - csak az építési munka
végzésének tartalmára engedélyezhetõ.
(5) A közterülethasználat - a (6) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - csak
határozott idõre engedélyezhetõ. A határozott idõre szóló közterülethasználat legrövidebb
idõtartama 1 nap, leghosszabb időtartama pedig 5 év.
(6) Határozatlan idejű közterülethasználati engedély köthető a 3. § (3) bekezdés d), g), k), m)
és n) pontokban meghatározottak esetén.
(7) A közterülethasználati engedélynek tartalmaznia kell:
a.) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, tárgyának megnevezését, az ügyben
eljáró köztisztviselő nevét,
b.) a közterülethasználat jogosultja (továbbiakban: kedvezményezett) nevét, azonosító
adatait, állandó lakóhelyének (székhelyének,telephelyének) címét,
c.) a közterülethasználat célját és idõtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel
bekövetkeztéig érvényes, illetõleg hogy állandó jellegű,
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d.) a közterülethasználat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását,
e.) az eljárásban közremûködõ szakhatóságok hozzájárulásában foglalt elõírásokat,
f.) az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség elõírását az engedély
megszûnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén,
g.) a fizetendõ közterülethasználati díj mértékét és fizetési módját,
h.) a kedvezményezett arra vonatkozó tájékozatatását, hogy az engedély nem pótolja a
külön jogszabályokban előírt egyéb bejelentési, engedélyezési, hozzájárulási
kötelezettséget,
i.) az engedélytől eltérő közterület használat következményeire való figyelmeztetést,
j.) a közterület használat közérdekű célú megszüntetéséről szóló tájékoztatást,
k.) az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy
a tárolás csak a munkabaleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban elõírt módon
történhet.
(8) Az engedély megadását közölni kell:
a.) a kedvezményezettel,
b.) az eljárásban közreműködő szakhatósággal,
c.) a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályával,
d.) 1
(9) Az engedély megtagadása vagy visszavonása esetén a kérelmező, ill. a kedvezményezett a
döntés közlésétől stámított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
(10) Az eljáró hatóság egyszerűsített határozatot hozhat, ha a kérelemnek helyt ad és az ügyben
nincs ellenérdekű ügyfél.
(11) A Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltakat kell
alkalmazni.
6. §
(1) A közterülethasználati engedély érvényét veszti, ha az abban feltüntetett határidõ, feltétel
lejár, illetve bekövetkezik.
(2) A polgármester a közterülethasználati engedélyt visszavonja, ha a kedvezményezett:
a.) a közterületet nem az engedélyezett célra vagy módon használja,
b.) a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
c.) közterületen folytatott tevékenysége jogszabályba ütközik,
d.) a közterület használatának megszüntetését bejelenti.
(3) Ha a közterülethasználat az (1) - (2) bekezdésben foglalt okok miatt szûnt meg, a már
esedékessé vált és befizetett közterülethasználati díjat visszakövetelni nem lehet és a
kedvezményezett köteles saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - a használt
közterület eredeti állapotát helyreállítani.

1

Hatályon kívül helyezte: 28/2008.(IX.17.) rendelet – Hatályos: 2008. november 01-től
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(4) A közterülethasználat közérdekbõl bármikor megszüntethetõ. Ilyen esetben a
kedvezményezett részére - amennyiben igényli - máshol kell a közterülethasználat
lehetõségét biztosítani. Közérdeknek minősül az állami vagy helyi önkormányzati szerv,
valamint az e szervek működéséhez szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási,
közgyűjteményi, közművelődési, szociális és egészségügyi létesítmények elhelyezése;
községrendezés; önkormányzati beruházásban megvalósuló lakóház építés, felújítás;
bányászat; honvédelem; közlekedés; posta és távközlés; villamos energia továbbítására
szolgáló vezeték és berendezés elhelyezése, ha a létesítés, illetőleg az elhelyezés másként
nem biztosítható; vízgazdálkodás, régészeti lelőhelyek és környezetük megóvása és
feltárása; műemlékvédelem és természetvédelem, ha a védelem másként nem bizotsítható;
védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés
A KÖZTERÜLETHASZNÁLAT EGYÉB SZABÁLYAI
7. §
(1) A kedvezményezett köteles az igénybevett területet és környezetet tisztán tartani, a
keletkezett hulladékot és szemetet az engedélyben foglaltak szerint elhelyezni.
(2) A kedvezményezett köteles a közterülethasználati, valamint a tevékenység folytatásához
szükséges más engedélyeket (vállalkozói-, magánkereskedõi igazolvány, mûködési
engedély stb.) magánál tartani és azokat az arra feljogosított személyek ellenőrzése esetén
felmutatni.
(3) A közterületen szeszesital fogyasztása tilos!
(4) A (3) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik:
a.) az alkalmi rendezvények idejére, ideiglenesen kitelepülõ árusítóhelyek
környezetére,
b.) vendéglátóipari elõkertekre.

közvetlen

A KÖZTERÜLETHASZNÁLATI DÍJ
8. §
(1) A közterület rendeltetéstõl eltérõ használatáért díjat kell fizetni.
(2) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:
a.) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény
alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe
venni,
b.) a reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága a meghatározó,
c.) minden megkezdett nap, hónap, m2 egésznek számít.
(3) A kedvezményezett a közterülethasználati díjat minden esetben fél évre elõre, a határozat
jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belül, a késõbbiekben pedig minden félév elsõ
hónapjának 15. napjáig köteles megfizetni, kivéve az alkalmi- és mozgóárusítást.
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(4) A közterülethasználati díjat az engedélyező a felhasználni kívánt közterület nagysága
alapján állapítja meg.
(5) A fizetendõ közterülethasználati díj mértékét
közterülethasználati engedélyben kell meghatározni.

és

megfizetésének

módját

a

(6) A közterülethasználati díjakat a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A díjak az
ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
(7) Nem kell közterülehasználati díjat fizetni új lakóingatlan építése esetén a használatbavételi
engedély kiadásáig, de legfeljebb az építési telek megszerzésétől számított öt évig építési
munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése, valamint az ingatlanra
történő közmű csatlakozás és bekötővezeték létesítése esetén.

HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜLI KÖZTERÜLETHASZNÁLAT
9. §
(1) A közterület hozzájárulás nélküli használata esetén a használó az engedélyező felhívására
köteles a közterülethasználatot megszüntetni és annak eredeti állapotát saját költségén minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.
(2) Amennyiben a használó a jogellenes közterülethasználatot a felhívás ellenére sem szünteti
meg, az engedélyező jogosult a közterület eredeti állapotát a használó költségére és
veszélyére - minden kártalanítás nélkül - helyreállítani vagy helyreállíttatni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. §
(1) A Rendelet 2008. május 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell
alkalmazni.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
− Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról
szóló 16/1998.(IX.17.) számú rendelete,
− Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról
szóló 16/1998.(IX.17.) számú rendeletének módosításáról és kiegészítéséről szóló
14/2000.(X.26.) számú rendelete,
− Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról
szóló 16/1998.(IX.17.) sz. rendeletének kiegészítéséről szóló 14/2001.(IX.26.) számú
rendelete,
− Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról
szóló 16/1998.(IX.17.) számú rendeletének módosításáról szóló 18/2002.(XII.18.)
számú rendelete,
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− Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról
szóló 16/1998.(IX.17.) számú rendeletének kiegészítéséről szóló 10/2003.(VI.18.)
számú rendelete,
− Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról
szóló 16/1998.(VI.17.) számú rendeletének módosításáról szóló 16/2005.(VI.18.) KT.
számú rendelete.
(3) 2 A Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ásotthalom, 2008. április 16.
Petró Ferenc
polgármester

Dr. Karsai Éva
jegyző

Kihirdetve: 2008. április 16.
Dr. Karsai Éva
jegyző
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Beiktatta: 27/2009.(XI.26.) Kt. Rendelet – Hatályos: 2009. november 26. napjától

14/2008.(IV.16.) rendelet 1. számú melléklete
Ásotthalom Község
Polgármesteri Hivatala
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Közterület használati engedély iránti kérelem
Közterület használati engedélyt kérő neve, címe:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Közterület használat célja és módja:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Az igénybevétel időtartama: ……………………..tól…………………….ig.
A

közterület

használat

helyének

pontos

meghatározása:

Ásotthalom,

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
A közterület használat mértéke: ……………m2
A

közterület

használatára

jogosító

mellékelt

okirat

száma,

megnevezése:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
kérelmező aláírása
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14/2008.(IV.16.) rendelet 2. számú melléklete
KÖZTERÜLETHASZNÁLATI DÍJAK
1.)

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
(portál),
kirakatszekrény,
üzleti
védõtetõ,
ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), cég- és
címtábla elhelyezése:
80,- Ft/m2/hó

2.)

Árusító- és egyéb fülke elhelyezése:

3.)

Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (pl. fedett
várakozóhelyiség, üzemanyag-töltőállomás, stb.):
szükséges

1.050,- Ft/m2/hó

gépjármű

600,- Ft/m2/hó

4.)

A közút területén kívül
várakozóhelyek céljára:

5.)

Szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút,
alapzatos zászlórúd, önálló hirdetőberendezés és
köztárgyak (pad, figyelmeztetős és távbeszélő táblák
elhelyezése (egy tárgy minimum 1 m2):
95,- Ft/m2/hó

6.)

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és
törmelék elhelyezése:
80,- Ft/m2/hó

7.)

Helyhez kötött alkalmi árusítás és mozgóárusítás:

8.)

Vendéglátóipari előkert:

80,- Ft/m2/hó

9.)

Mutatványos tevékenység (cirkusz, vidámpark, stb.):

200,- Ft/m2/nap

10.)

Lakodalmi sátor utcai helyfoglalása:

3.600,- Ft/alkalom

11.)

Ingatlanra történő közmű csatlakozás, bekötővezeték
létesítése:
80,- Ft/m2/nap.

600,- Ft/m2/hó

1.000,- Ft/nap

