
Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete a  

közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. TV. 54. §. (1) 
bekezdése, továbbá az 1990. évi LXV. törvény 18. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Vál Község Önkormányzata a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatban a 
következőket rendeli el: 
 

 
A rendelet hatálya 

 
1. §. 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Vál község közigazgatási területén belül az önkormányzat 
tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) 
nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra 
átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület). 
 
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre vonatkozik, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak 
és tevékenykednek. 
 
(3) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek 
megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – 
mindenki ingyenesen használhatja. 
 
 

Közterület-használati engedély 
 

2. §. 
 
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) 
engedély szükséges. 
 
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
 

a.) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, 
hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére, 

b.) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére, 
c.) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére, 
d.) alkalmi- és mozgó árusításra, javító- és szolgáltató tevékenységre, 
e.) gépjárművek parkolási helye céljára, 



f.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
g.) vendéglátó-ipari előkert létesítésére, 
h.) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport-, kulturális rendezvények, mutatványosi 

tevékenység céljára, 
i.) közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes hasznosítására. 

 
(3) Közterületen szeszes italt forgalmazni és fogyasztani nem lehet. 
 
(4) Nem kell közterület használati engedély: 
 

a.) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a terület 
elfoglalásához, 

b.) közúti közlekedésirányításra szolgáló berendezések elhelyezésére, 
c.) nyomvonalas létesítmények hibaelhárítása érdekében végzett munkához. 

 
(5) A közterület-használat engedélyezhető: 
 

a.) állandó jelleggel – határidő nélkül, vagy 
b.) ideiglenes jelleggel – meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig 

engedélyezhető. 
 
 

Engedély iránti kérelem 
 

3. §. 
 
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterület eltérő célra használni 
kívánja. A kérelem benyújtására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai irányadóak. 
 
(2) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység 
gyakorlására jogosító okiratot (vállalkozói igazolványt, működési engedélyt, alapító okiratot, 
stb.). 
 
 

Engedély megadása 
 

4. §. 
 
(1) A közterület-használat engedélyezése – mint önkormányzati hatósági feladat – a 
polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
(2) Az önkormányzati hatósági határozatnak tartalmaznia kell: 
 



a.) az engedélyes nevét, lakó- és telephelyének címét, 
b.) a közterület-használat célját, időtartamát, jellegét, 
c.) a közterület-használat helyét, módját, mértékét és feltételeinek pontos meghatározását, 
d.) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetén az eredeti állapot 

helyreállítására vonatkozó kötelezettségeket, 
e.) a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén annak mértékét és módját. 

 
(3) Közterület használatával kapcsolatosan ki kell kötni, hogy a használat csak a munka, 
baleset- és egészségvédelmi óvó rendszabályokban előírt módon történhet. 
 
(4) Az építési munkavégzésének tartalmára szóló közterület-használati engedélyben – szükség 
szerint kerítés létesítése előírható. 
 
(5) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell a 
kérelmezővel, az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal. 
 

5. §. 
 
(1) Az engedély 
 

a.) meghatározott idő elteltéig, 
b.) megállapított feltétel bekövetkeztéig, 
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 érvényessége kérelemre meghosszabbítható, 
illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. A kérelmet a lejárat, illetőleg szüneteltetés 
előtt 15 nappal kell benyújtani. 
 
 

Közterület-használati díj 
 

6. §. 
 
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 

 
(2)1 A közterület használati díj mértéke: 
 

a) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védtető(előtető), 
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj (tényleges felületre 
vonatkozik):       240.-Ft /m2/év 
b) Mobil árusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezése:  560.-Ft/m2/nap 
c) Önálló hirdető-berendezések, táblák elhelyezése:  400.-Ft/m2/hó 
d) Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és  



törmelék tárolás, állványelhelyezés:    80.-Ft/m2/nap 
e) Vendéglátó-ipari előkert:     400.-Ft/m2/hó 
f) Kiállítás:       160.-Ft/m2/nap 
g) Rendezvények, a nem bevételes kulturális  
rendezvények kivételével:      80.-Ft/m2/nap 
h) Gépjárművek parkolása:     240.-Ft/gépjármű/nap 
i) Alkalmi közterületi árusítás     100.- Ft-/folyó méter/nap. 

 
(3) A fizetés módját az engedélyben kell meghatározni és lehetőleg egy összegben, 
meghatározott időpontig megfizetni. 
 
(4) A közterületi-használati díj az önkormányzat költségvetési bevételét képezi. 

 
7. §. 

 
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
 

a.) a közműveknek, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló 
közérdekű létesítményei elhelyezésére. 

b.) Közlekedési, postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és 
berendezések elhelyezésére. 

c.) Köztárgyak (szobor, kültéri padok, stb.) elhelyezésére. 
 
(2) A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – közérdekből és 
rendkívül indokolt méltányosságból – (kérelemre) részben, vagy egészben felmentést adhat. 
 
 

A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 
 

8. §. 
 
(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ez esetben az engedélyes 
részére, - kérelmére – másutt kell 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 megadott határidőig nem tesz eleget. 
 
(3) Ha az engedélyes a közterület használatot meg kívánja szüntetni, köteles e szándékát az 
engedély egyidejű visszavonása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 
 
(4) Ha a közterület használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnik meg, az 
esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. 
 
(5) Ha az engedély érvényét veszti az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot 
minden kártérítés nélkül helyreállítani. 
 



 
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

 
9. §. 

 
(1) A közterület-használat engedélyhez kötött, de engedély nélküli használat esetén a használó 
felhívásra köteles a használatot megszüntetni és a közterületen az eredeti állapotot saját 
költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 
 
(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben 
foglalt feltételektől eltérő módon használja, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően a 
közterület-használati díj megfizetésére kötelezhető. 
 
(3) A közterületet engedély nélkül használó – ha az engedélyezés feltételeinek megfelel – 
kérelmére – az engedélyező közterület-használatot engedélyezheti, de ez esetben a használó 
nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól. 
 
(4) Aki a közterületet e rendelet rendelkezéseivel ellentétesen engedély nélkül vagy az 
engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
 



 

Záró rendelkezések 
 

10. §. 
 
E rendelet 2010. december 16-án lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
Bechtold Tamás     Váradi Endréné 
polgármester      jegyző helyett eljáró köztisztviselő 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2010. december 15. 
        
 
 
 

Váradi Endréné 
       jegyző helyett eljáró köztisztviselő 
                                                            
1 Módosította: Vál Község Önkormányzat Képviselő‐testületének 1./2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 1. §‐

a. Hatályos: 2013. március 01‐től. 


