
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról és a közterület-használati díj
megállapításáról

(módosításokkal egységes  szerkezetben)

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi
sajátosságokra tekintettel – a közterület használatáról és a közterület-használati díj
megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1.§

(1)A rendelet hatálya Mályinka Község közigazgatási területén található közterületekre és
azok használóira terjed ki.

(2) Közterület:
közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-
nyilvántartás ekként tart nyilván.

(3)A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatósági
hatásköröket Mályinka Község Polgármestere gyakorolja.

A közterület használatának engedélyezése
2.§

(1)A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület használat)
engedély szükséges.

(2)Nem kell közterület használati engedély:
a.) az úttartozékok 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, a járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a

közút, járda területének elfoglalásához.

(3)Nem adható közterület használati engedély:
a.) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,

erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, építési törmelék
elhelyezésére, továbbá szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására,
kivéve a   vendéglátó-ipari egységek közterületen ideiglenesen kialakított
kerthelyiségeit, vásár és más közösségi rendezvényeket;

b.) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok
elhelyezésére;

c.) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű közterületen történő
tárolására;

d.) 3,5 tonnát meghaladó össztömegű személyszállító, teher, különleges
járművek és ezek vontatványainak elhelyezésére.



2/A §4

(1) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat által vagy megbízása alapján
közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Mályinka
Község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg.

(3) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását
követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a
rendkívüli természeti események elhárulását követő 10 napon belül a kérelmező számára a
közterület-használatot biztosítani kell.

(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb
feltételeket köteles betartani:

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben
tartásáról

folyamatosan gondoskodni,
b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,
c) 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat
betartani,
d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább
egyenértékűen

helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet
kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

(5) A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki a rendelet díj
számításra, kérelem benyújtásra, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései.
A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására a
mozgóképről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. A fizetendő díj 50 %-kal
csökken, ha a film forgatásának célja Mályinka történelmének, kulturális örökségének,
egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, turisztikai
nevezetességének bemutatása. Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény
szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja
meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film
forgatása esetén a 30 napot.

(6) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a mozgóképről szóló törvény, valamint a
végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló
Kormányrendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az engedély iránti kérelem
3.§

(1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni
kívánja.

(2) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
- az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének, illetve telephelyének a címét;
- a közterület használat célját és időtartamát;
- a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását. A



használni kívánt terület nagyságát négyzetméterben kell megadni.
- a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói,

működési engedély ) egy másolati példányát;
- zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozat egy

példányát;
- árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak

nevét és címét.

(3)  Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni
- a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot;
- építési engedélyhez kötött építmény elhelyezése esetén a jogerős építési

engedélyt;
- a közút területét érintő közterület használat esetén az illetékes első fokú útügyi

hatóság, az útkezelő és a rendőrség hozzájárulását;
- közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszer árusítása esetén az illetékes ÁNTSZ

előzetes véleményét.

Az engedély megadása
4.§

(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi rendezési tervet, a faluképi és
műemlékvédelmi, a köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok
hozzájárulásában előírt követelményeket.
Az engedély kiadása során ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezések,
felszerelési tárgyak, fák, növényzet szabadon maradjon és ne rongálódjon.

(2) A közterület használatára jogosító engedélyről a Polgármester határozattal dönt. Az
engedélynek tartalmaznia kell:

- az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét;
- a közterület használat célját és időtartamát;
- a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos

meghatározását;
- az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában

foglalt előírásokat;
- az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot
helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását;

- közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és
fizetésének módját;

- építési munka végzésének tartamára szóló engedélyben - szükség szerint -
előírni a közterület felől a faluképi követelményeket is kielégítő kerítés
létesítését.

(3) A közterület használat a 4.§(4) bekezdésében említett esetben – csak az építési munka
végzésének tartamára engedélyezhető.

(4) 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.

(5) A közterület használat a (6) bekezdésben meghatározott esetek kivételével csak határozott
időre engedélyezhető. A határozott időre szóló közterület használat legkisebb időtartama:1



nap, leghosszabb időtartama: 6 hónap.

(6) Határozatlan időre engedélyezhető közterület használatok: építési (létesítési) engedélyhez
kötött épület vagy más építmény, közműaknák, posta- és hírlaptároló láda, illetve
telefonfülke elhelyezése.

(7) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

(8) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:
a) az engedélyezésben közreműködő szakhatóságokkal;
b) élelmiszer árusítás esetében az állami közegészségügyi felügyelővel.

(9) 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 használat egyéb szabályai
5.§

(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.

(2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, valamint a tevékenység
folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói igazolvány, működési engedély,
díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező hatóságok vagy
a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.

(3) Közterületen szeszesital fogyasztása tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik az engedélyezett
alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékére,
valamint a vendéglátó- ipari előkertekre.

(4) Tilos a műemlékek, illetve műemlék jellegű építmények, örökségek közvetlen
környezetében található közterületeken reklámtáblát elhelyezni.

A közterület használati díj és a mentesség
6.§

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell fizetni.

(2) A használati díjat a használni kívánt terület négyzetméterben megállapított nagysága és a
7.§ (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt használati díj szorzataként kell megállapítani. A
díjfizetési kötelezettség megállapítása során a létesítmény által elfoglalt közterület
nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használatához szükséges
csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni. Minden megkezdett nap, hónap, m2
egésznek számít.



(3) Az engedélyes a közterület használati díjat  a közterület használatának megkezdése előtt a
Körjegyzőségi hivatal házipénztárába köteles befizetni. A rendszeresen ismétlődő
használati díj átutalással, illetve csekken is megfizethető az engedély teljes időtartamára
előre és egy összegben.

7.§

(1) A közterület használati díjak mértéke:

a)1 építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag esetén : 20.-Ft/m2/nap;

b) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, egyéb árusítás, mutatványos tevékenységek és egyéb
művelődési célokra elfoglalt közterület esetén    : 500.-Ft/nap;

c) lakodalmas sátor építése esetén                                        : 5.-Ft/m2/nap;

d) reklámtábla elhelyezése esetén                                        : 250.-Ft/db/hónap.

(2) Mentes a közterület használati díj megfizetése alól:

a) a közműveknek (elektromos, gáz, víz- és csatornázási művek), a köztisztasági
szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése;

b) postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések
elhelyezése;

c) nem haszonszerzésre irányuló rendezvény;
d) közforgalmú közúti közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló

létesítményei elhelyezése;
e)1 választási kampány idején a választókerületben jelöltet állító párt, egyéb politikai

szervezet vagy független jelölt által szervezett rendezvény;
f) szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak és a köztárgyak

elhelyezése.

(3) A közterület használati díjat az (1) bekezdésben meghatározott díjtételek alapján az
engedélyező hatóság állapítja meg.

A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása

8.§

(1)1 Az engedélyező – a közterület használati engedély bevonására történő figyelmeztetés
mellett, határidő kitűzésével – felszólítja a szabálytalanság megszüntetésére azt az
engedélyest, aki:

- a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról,
fenntartásáról nem gondoskodik;

- a közterület használata során a közterületen lévő műtárgyakat, egyéb
létesítményeket, növényeket károsítja;

- az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el;
- az engedélytől eltérő terméket árul;
- a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi;



- a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg;
- a közterületet nem az  engedélyezett célra és módon használja.

(2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem tesz eleget,
tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni.

(3)2

(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 használat során a közterületen található létesítmények károsodást szenvednek, a
használó köteles az eredeti állapotot helyreállítani vagy az Önkormányzat részére az
okozott kárért kártérítést fizetni.

(7) Ha a közterület használat az (1), (2) bekezdésében említett módon szűnik meg, a már
esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(8) A közterület használati engedély közérdekből bármikor visszavonható.

(9) Ha a közterület használata engedélyhez kötött, annak 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.

Vegyes és záró rendelkezések
9.§

(1)3

(2)Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterület használatáról és a közterület-
használati díj megállapításáról szóló 9/2002.(VIII.30.) rendelet hatályát veszti.

Mihály Ferenc sk. Turócziné Fazekas Magdolna sk.
polgármester körjegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2008. június 17. napján kihirdetésre került.



Turócziné Fazekas Magdolna sk.
körjegyző

1 Módosította a 14/2008.(IX.04.) önkormányzati  rendelet
2 Hatályon kívül helyezte a 14/2008. (IX.04.) önk. rendelet
3Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet
4 Kiegészítette a 6/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet


