
Nagybánhegyes község Önkormányzatának 
7/1994./VI. 30./ számú 

R E N D E L E T E  
 

a közterület használatáról és közterület-használati díjról. 
 

A rendelet hatálya 
1.§. 

 
E rendelet hatálya kiterjed az ingatlan-nyilvántartás /telekkönyv/ helyrajzi szám mutatójában 
közterületként /pl.: közút, járda, tér, közpark / nyilvántartott belterületi földrészletekre, 
továbbá a belterületi földrészletek illetőleg építmények közhasználatra átadott részére / a 
továbbiakban együtt: közterület / kivéve a 19/1994./V. 31. / KHVM sz.rendeletben 
szabályozott eseteket. 
 

A közterület-használati engedély 
2.§. 

 
/1/ A közterület rendeltetéstől eltérő használatához / a továbbiakban: közterület-használat/ 
engedély szükséges. 
 
/2/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni 
    a./ árusító és egyéb fülke elhelyezésére, 
    b./ egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek    
céljára, 
    c./ önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, 
    d./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
     e./ vendéglátóipari, kereskedelmi előkert céljára, 
     f./ kiállítás, vásár, alkalmi vásár –kulturális és cirkuszi rendezvények, mutatványos 
tevékenység céljára, 
      g./ tüzelő 3 napon túli tárolásához 
      h./ ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, kialakítására /pl.: felvonulási épület,    
lakodalmas sátor/, 
      i./ választási kampány célokat szolgáló hirdetőberendezés és 
hirdetmény elhelyezésére,  
      j./ ingatlanra történő közmű csatlakozás, bekötővezeték létesítéséhez, 
      k./ közterületen felállítandó árusító automaták elhelyezésére. 
 
/3/ Nem kell közterület-használati engedély 
      a./ a közút / járda / építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút /járda / 
területének elfoglalásához, 
      b./ a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett infrastrukturális vezetékek 
hibaelhárítása érdekében végzett munkához. 
      c./ tüzelő 3 napon belüli tárolásához, ha a közlekedést nem akadályozza. 
 
/4/ A közterület-használat 
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      a./ állandó jelleggel-határidő nélkül- vagy  
       b./ ideiglenes jelleggel-meghatározott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig- 
engedélyezhető. 
 

Az engedélyező hatóság 
3.§. 

 
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a polgármester jogosult 
eljárni. 
 

Az engedély iránti kérelem 
4.§. 

 
/1/ A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterület használni kívánja. 
/2/ Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
     a./ az engedélyt kérő nevét és állandó lakó/telep- /helyének címét, 
     b./ a közterület-használat célját és időtartamát, 
     c./ a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 
     d./ vendéglátó előkert esetén a nyilvántartási idő közlését. 
 
/3/ Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni, a 
közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító iratot. 
 

Az engedély megadása 
5.§. 

 
/1/ A közterület használat –a 2.§. /2/ bekezdés d., pontjában említett esetben- csak az építési 
munka végzésének tartamára engedélyezhető. 
 
/2/ Közterület-használat göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolása céljára nem engedélyezhető. 
 

6.§. 
 

/1/ Az engedélynek tartalmaznia kell: 
     a./ a közterület használat helyének, módjának, mértékének, időtartamának és feltételeinek 
pontos meghatározását, 
     b./ az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására, 
a közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségen történő helyreállítására, 
valamint a használt közterületet visszaadás előtti feltakarítására való kötelezettség előírását 
     c./ közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének 
módját. 
 

Az engedély érvénye 
7.§. 

 
/1/ Az engedély 
     a./ a meghatározott idő elteltéig, 
     b./ megállapított feltétel bekövetkeztéig, 
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     c./ visszavonásig érvényes. 
 
/2/ A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott 
tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. 
 
/3/ A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett 
időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg 
meghatározott időszakra szüneteltethető. 
 

A közterület-használati díj 
8.§. 

 
/1/ Az engedélyes a közterület-használatért díjat köteles fizetni. 
 
/2/ A közterület-használati díj az önkormányzat költségvetését illeti meg. 
 
/3/ A közterület-használati díjszabást a képviselőtestület rendeletének melléklete tartalmazza. 
 
/4/ A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett naptári év, hó, nap, valamint   
m2 egésznek számít. 
 
/5/ A közterület-használati díjat csekken Nagybánhegyes Község költségvetési elszámolási 
számlájára vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell befizetni, illetve vásár, alkalmi 
vásár alkalmával nyugta ellenében az ellenőrzést végső személynek. 
 
     a./ ideiglenes jellegű közterület-használat esetén: 
 
-egy évnél rövidebb időtartamnál az engedély jogerőre emelkedésekor, 
-egy évnél hosszabb időtartamnál a tárgyév végéig esedékes díjat az engedély jogerőre 
emelkedésekor, a további díjakat minden év január 15-ig kell befizetni. 
 
     b./ állandó jellegű közterület-használat esetén a tárgyévit a határozat jogerőre-emelkedését 
követő 15 napon belül, az követően a tárgyév január hó 15 napjáig /évenként/ a mindenkor 
érvényes közterület-használati díj január 1-i érvényességének megfelelően. 
 

A közterület-használat megszüntetése 
és az engedély megvonása. 

 
9.§ 

 
/1/ A közterület-használat az alábbi esetekben közérdekből bármikor megszüntethető: 
- az Ötv. 8 §-ában kapott önkormányzati feladatainak ellátása érdekében, 
- környezet és természetvédelem 
- közegészségügy, közellátás 
- közbiztonság. 
Ilyen esetben az engedélyes részére – kérelmére – másutt kell a közterület-használat 
lehetőségét biztosítani. 

 



/2/ Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és 
módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig felszólításra 
sem tesz eleget. 
 
/3/ Ha az engedély érvényét veszti az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot   

helyreállítani. 
 
 

 
 

A közterület engedély nélküli használa- 
tának jogkövetkezményei 

 
10.§. 

 
/1/ A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az 
engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti 
állapotát a saját költségén –minden kártalanítási igény nélkül- helyreállítani. 
 
/2/ Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben 
foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az 
engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-
használati díj megfizetésére lehet kötelezni. 
 
/3/ Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az 
engedélyezés feltételeinek megfelel -kérelmére- a hatóság a közterület-használatot 
engedélyezheti. 
 

Vegyes és értelmező rendelkezések 
 

11.§ 
 

A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági 
eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit ez e rendeletben 
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
 

12.§ 
 

/1/ Ez a rendelet 1994. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az első fokon még el nem 
bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmaznia kell. 
 
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagybánhegyes Község Önkormányzatának 
11/1991./X. 7./Ör. sz. rendelete hatályát veszti. 
 
Nagybánhegyes, 1994. június 30. 
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 Sztankó István sk. Alácsi Aurél sk. 
 polgármester jegyző 
 
 



Melléklet a  7/1994 /VI.30./ Ör. sz. rendelethez. 
 
Sorszám Közterülethasználat célja közterülethasználat díja /Ft/ 
 
1./ árusító és egyéb fülke /pavilon/ 
    a./ kereskedelem, szolgáltatás 25 Ft/m2/ hó 
    b./ vendéglátás 30 Ft/m2/ hó 
 
2./ önálló hirdetőtábla 
    a./ helyhez kötött 50.000 Ft/év/ db 
    b./ mozgatható 20.000 Ft/hó/ db 
 
3./ építési munkával kapcsolatos területfoglalás 30 Ft/m2/ hó 
    b./ lakásépítések esetén 20 Ft/m2/ hó 
 
4./ vendéglátó-ipari előkert közterületen 60 Ft/m2/ hó 
    b./ szeszmentes 40 Ft/m2/ hó 
 
6./ Elárusító asztal. /élelmiszer, zöldség/ 
     kereskedelmi egység előtt, 
     nyitvatartási időben. 20 Ft/m2/ hó 
 
7./ alkalmi elárusítás 
     /sátor, asztal, járműből történő árusítás/ 25 Ft/m2/ hó 
    - áruszállító jármű parkolása a vásár területén 300 Ft/ nap 
    - búcsú 50 Ft/m2/nap 
    - paprikafesztivál – egy nap 5.000 Ft/nap 
                                 - mindkét napra 8.000 Ft/2 nap 
 
8./ mutatványos tevékenység 5 Ft/m2/ nap 
     - cirkusz 3 Ft/m2/ nap 
 
9./ tüzelő 3 napon túli tárolása 20 Ft/m2/nap 
 
10./ ideiglenes jellegű épület 10 Ft/m2/ nap 
 
11./ árusító automata elhelyezése 1.000 Ft/ db / hó 
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