
FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2009. (XII. 01.) FKKT. rendelete

A közterület használatáról.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Fülesd Község Képviselő-testülete a közterület használatáról a következő 
rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §

A  rendelet  célja:  meghatározza  a  közterületek  használatának  rendjére,  engedélyeztetésének 
módjára,  a  használatért  fizetendő  díjak  mértékére  és  fizetés  módjára  vonatkozó  szabályokat 
figyelemmel a helyi adottságokra, településképi, településrendezési szempontokra.

2. §
(1) A rendelet hatálya: Fülesd Község közigazgatási területén belül

a) Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként  (pl.:  közút,  tér,  közpark,  járda)  nyilvántartott 
belterületi földrészletekre, továbbá

b) A  belterületi  földrészletek,  illetőleg  építmények  közhasználatra  átadott  részére  egyaránt 
kiterjed. 

(2)  E rendelet  rendelkezéseit  minden  magánszemély,  jogi  személy  és  jogi  személyiséggel  nem 
rendelkező más szervezet köteles betartani, aki (amely) állandó vagy ideiglenes jelleggel a község 
területén tartózkodik, tevékenykedik. 

A közterület használata
3. §

A közterület rendeltetésszerű használata:
Közterület:  használatra  szolgáló  minden  olyan  állami  vagy  önkormányzati  tulajdonban  álló 
földterület,  amelyet  a  rendeltetésnek  megfelelően  bárki  használhat,  és  az  ingatlan-nyilvántartás 
ekként tart  nyilván.  Egyéb ingatlanoknak a közhasználat  céljára átadott  területrészére – az erről 
szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 
Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek 
kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.), a közművek elhelyezése. 

4. §
(1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően 
– állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályokat betartva – mindenki ingyenesen 
használhatja. A rendeltetéstől eltérő használat e rendelet szerinti engedélyhez kötött és használati 
díj köteles. 
 (2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése önkormányzati hatósági ügy. A 
feltételek megléte esetén az engedélyt a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Polgármester 
e rendelet szabályai és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit alkalmazva adja meg. 
(3) A közterület építési engedély köteles építménnyel (pl.: üzlet, garázs, egyéb építmény) történő 
elfoglalásához a képviselő-testület előzetes véleményét kell kérni. 
(4) Közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek:

a) Közterületen  építmény  elhelyezéséhez az  építmény által  elfoglalt,  valamint  a  fal  síkjától 
számított egy méteres alapterületet figyelembe véve. 

b) A  közterületbe  tíz  cm-en  túl  benyúló  üzlethomlokzat,  kirakatszekrény,  üzleti  védőtető, 
benyúló és önálló hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezése. 

c) Közterületen alkalmi és mozgóárusításra, javító és szolgáltató tevékenységre. 
d) Kiállítás,  vásár,  alkalmi  vásár,  mutatványos  és  cirkuszi  tevékenység  céljára  történő 

közterület használat esetén. 
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e) Építési  munkával  kapcsolatos  állvány,  építőanyag,  törmelék  24  órát  meghaladó  idejű 
elhelyezése.

 (5) Nem kell közterület használati engedély:
a) Közút (járda) építésével, javításával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához. 
b) Az  úttartozékok  és  közúti  közlekedés  irányításának  céljára  szolgáló  berendezések 

elhelyezésére. 
c) A  közterületen,  illetőleg  alatta  vagy  felette  elhelyezett  közművek  kialakítása,  javítása 

érdekében végzett munkához. 
d) Magánszemélyek esetén az építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, tüzelőanyagok 

24  óránál  rövidebb  időtartamra  történő  elhelyezéséhez  illetve  lerakásához,  ha  az  a 
közlekedést nem akadályozza. 

(6)  Nem  adható  közterület  használati  engedély  a  közlekedés  rendjét  veszélyeztető,  a  lakosság 
nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére. 

A közterület-használati engedélyezés szabályai
5. §

(1) A közterület-használati engedélyezésre irányuló kérelmet a közterület rendeltetésétől eltérően 
használni  kívánók  a  Körjegyzőség  hivatalához  kell  benyújtani  e  rendelet  1.  számú  melléklete 
szerinti formanyomtatványon. 
(2) Az engedélyezés iránti kérelemnek tartalmazni kell:

a) A kérelmező nevét, lakóhelyének (székhelyének, telephelyének) címét,
b) A közterület-használat célját és időtartamát, 
c) A közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti és a használat során elfoglalt terület 

mértékének helyszínrajzon történő pontos meghatározását,
d) A  közterületen  folytatni  kívánt  tevékenység  gyakorlására  a  kérelmezőt  jogosító  okirat 

számát, keltét.
(3) A kérelem mellékletei:

a) Engedélyköteles tevékenység gyakorlása esetén a jogosultságot igazoló okirat;
b) Építmény  és  önálló  hirdető-berendezés  elhelyezésére  vonatkozó  kérelem  esetén  a 

reklámhordozó műszaki tervdokumentációja, statikai terv, látványterve. 
(4)  Az  engedélyezés  során  figyelembe  kell  venni  a  helyi  építési  szabályzatot,  építésügyi, 
köztisztasági,  környezetvédelmi,  közegészségügyi  szabályokat,  szakhatósági  véleményt,  a 
településképet, a közbiztonságot, egészséget befolyásoló tényezőket, körülményeket. 

A közterület-használati engedély
6. §

(1) A közterület-használati engedély tartalmazza:
a) A jogosult nevét, lakóhelyének (székhelyének, telephelyének) címét,
b) A  közterület-használat  célját,  időtartamát,  helyét,  módjának,  mértékének  pontos 

meghatározását.
c) Utalást arra, hogy az engedély csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 

előírások megvalósítása esetén érvényes. 
d) Az engedély megszűnése esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó – kártalanítási 

igény nélküli – előírásokat. 
e) A  közterület  használati  díj  mértékét,  fizetésének  módját,  a  díjfizetés  elmulasztásának 

következményeit.
f) Az anyagok és szerkezetek tárolására vonatkozó engedélyről szóló határozatban ki kell kötni 

továbbá,  hogy  a  tárolás  csak  a  munka-,  baleset-  és  egészségvédelmi  óvórendszabályok 
szerint előírt módon történhet. 

g) A  közterület-használat  jellegétől  függően  egyéb  hatósági,  szakhatósági  előírásokról, 
kikötésekről  szóló  tájékoztatást,  a  községképi,  környezetvédelmi,  valamint  a  munka-  és 
balesetvédelmi előírásokra történő utalást. 
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h) A  közterület-használat  időtartama  alatt  a  szükséges  állagmegóvási,  karbantartási  és 
tisztántartási kötelezettség előírását. 

(2) A közterület-használati engedélyt a kérelmezővel, a díjfizetést nyilvántartó gazdasági vezetővel, 
a kérelem megtagadását a kérelmezővel kell közölni. 
(3) A közterület-használatra jogosult a közterület-használati engedélyt köteles magánál tartani, és 
hatósági ellenőrzés esetén azt bemutatni.

A közterület-használati engedély érvényessége
7. §

(1) A közterület-használati engedély
a) Meghatározott ideig,
b) Meghatározott feltétel bekövetkezéséig,
c) Visszavonásig érvényes.

(2)  A  meghatározott  időre  szóló  engedély  meghosszabbítása  kérhető  a  teljesítési  feltételek 
fennállása esetén a lejáratát megelőző 15 nappal előbb benyújtott kérelemmel. 

A közterület-használat díja, megfizetésének módja
8. § 

(1) A közterület-használat díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
(2) A közterület-használati díj mértékét a képviselő-testület évenként éves költségvetése elfogadása 
előtt állapítja meg. 
(3)  A  közterület-használati  díj  szempontjából  minden  megkezdett  év,  hó,  nap,  négyzetméter 
egésznek számít. 
(4) A közterület-használati díjat a jogosult az engedélyben meghatározott időtartamra a tényleges 
használattól függetlenül köteles megfizetni. 
(5) A közterület-használati díjat

a) Éves használat esetén két egyenlő részletben, március 15. napjáig és szeptember 15. napjáig,
b) Éves használat esetén az első befizetési időt (március 15.) követő kezdés esetén az engedély 

kézhezvételét követő 30 napon belül egy összegben,
c) Havi  vagy  napi  használat  esetén  az  engedély  kézhezvételével  azonos  időpontban,  egy 

összegben. 
d) A 4.  §  (4)  bekezdés  e)  pontja  szerinti  (építési)  közterület-használat  esetén  az  engedély 

kézhezvételét  követő  15  napon  belül,  illetve  amennyiben  a  használat  6  hónapon  túli 
időtartamra szól, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni. 

(6) A közterület-használati díjat az önkormányzat …. számú költségvetési pénzforgalmi számlájára 
vagy a házipénztárba kell befizetni. 
(7) Amennyiben a közterület-használati díjat az esedékességkor a kötelezett nem fizeti be – a napi 
használat  kivételével – 8 napos fizetési  felszólítást  kell részére küldeni. E határidő elmulasztása 
esetén  a  közterület-használati  engedélyt  vissza  kell  vonni,  a  közterület-használatot  meg  kell 
szüntetni.  A  fizetési  határidő  elmulasztásának  következményeiről  a  jogosultat  az  engedélyező 
határozatban figyelmeztetni kell. 

9. §
(1) Mentesül a közterület-használati díj fizetése alól az a használó, akinél a közterület igénybevétele 
a gépjármű meghibásodása következtében válik szükségessé és annak elszállítása rajta kívülálló 
okból válik lehetetlenné. Ez esetben a mentesség 15 napra engedélyezhető. 
(2)  Nem kell  közterület-használati  díjat  fizetni  az  építésügyi  hatóság  által  kötelezően  építendő 
gépjárműparkoló által elfoglalt terület után. 

Haszongépjárművek tárolása
10. §

Mezőgazdasági  gépekkel,  szállító  járművekkel  (tehergépjármű,  vontató,  pótkocsi,  autóbusz) 
közterületen parkolni tilos, elhelyezésükre közterület-használati engedély nem adható. 
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Vegyes rendelkezések
11. §

(1) A közterület használat jogszerűségét a polgármester ellenőrzi. 
(2) A közterület-használati engedélyben rögzített határidő lejártakor és a közterület engedély nélküli 
vagy engedélytől eltérő használata esetén a használatot a jogosult a polgármester felhívására köteles 
megszüntetni és a közterületet saját költségén 3 napon belül eredeti állapotára helyreállítani. 
(3)  Amennyiben  az  engedélytől  eltérő  használatot  a  jogosult  felhívásra  nem  szünteti  meg,  a 
közterület-használati engedélyt vissza kell vonni és kötelezni kell a közterület eltérő használatának 
megszüntetésére. 
(4)  Az  engedély  nélküli  használat  tartamára  a  használót  a  jogszerű  használat  esetén  fizetendő 
közterület-használati díj kétszeresének megfizetésére kell kötelezni.
(5) Ha a közterület-  használó a közterület  engedélytől eltérő használatát illetve engedély nélküli 
használatát  kötelezés  ellenére  nem szünteti  meg,  és/vagy  az  eredeti  állapot  helyreállítását  nem 
biztosítja, a Polgármester a használó költségére és veszélyére gondoskodik arról.
(6) A közterület-használat  közérdekből bármikor megszüntethető.  A jogosult részére már helyen 
közterület-használati lehetőséget biztosítani nem kell. 
(7) Amennyiben a jogosult  a közterület-használatot  az engedély időtartamának lejárta előtt  meg 
kívánja szüntetni, az engedély visszavonása érdekében arról a Körjegyzőség hivatalánál bejelentést 
köteles tenni. 
(8) A (6) bekezdésben szabályozott esetben a befizetett közterület-használati díj időarányos része a 
jogosult  részére  visszafizetendő.  A  (7)  bekezdésben  szabályozott  esetben  a  már  befizetett 
közterület-használati díjat a közterület-használó nem követelheti vissza. 

Szabálysértés
12. §

(1) Aki mezőgazdasági gépekkel, szállító járművekkel (tehergépjármű, vontató, pótkocsi, autóbusz) 
közterületen parkol szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott  szabálysértés a helyi  önkormányzat  jegyzője hatáskörébe 
tartozik. 

Záró rendelkezések
13. §

(1) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
(2) E rendelet 2009. december 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Fülesd 
Község képviselő-testületének 10/2005. (X.27.) FKKT. rendelete. 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést 
nem tartalmaz.

Fülesd, 2009. október 26.

Márton László  s.k. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
      Polgármester      Körjegyző

Záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2009. október 28. napján.

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna  
körjegyző
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1. számú melléklet a közterület használatáról szóló 17/2009. (XII.01.) FKKT. rendelethez

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

A kérelmező

I. neve, megnevezése:

II. lakóhelye (székhelyének, telephelyének) címe

A közterület-használat 

I. célja:

II.  időtartama:

A  közterület-használat  helyének  helyrajzi  szám  szerinti  és  a  használat  során  elfoglalt  terület 

mértékének helyszínrajzon történő pontos meghatározását:

A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására a kérelmezőt jogosító okirat száma, kelte:

Kelt:………………………………

………………………………………
Kérelmező aláírása

A kérelem mellékletei:
I. Engedélyköteles tevékenység gyakorlása esetén a jogosultságot igazoló okirat;

II. Építmény  és  önálló  hirdető-berendezés  elhelyezésére  vonatkozó  kérelem  esetén  a 
reklámhordozó műszaki tervdokumentációja, statikai terv, látványterve. 
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2. számú melléklet a közterület használatáról szóló  17/2009. (XII. 01.) FKKT. rendelethez

a) Közterületen  építmény elhelyezéséhez az építmény által elfoglalt, valamint a fal 
síkjától számított egy méteres alapterületet figyelembe véve. 

100,-Ft/m2 /hó

b) A  közterületbe  tíz  cm-en  túl  benyúló  üzlethomlokzat,  kirakatszekrény,  üzleti 
védőtető, benyúló és önálló hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezése esetén 

1000,-Ft/m2 /hó

c) Közterületen alkalmi és mozgóárusításra, javító és szolgáltató tevékenységre. 

100,- Ft/ m2 /hó
d) Kiállítás,  vásár,  alkalmi  vásár,  mutatványos  és  cirkuszi  tevékenység  céljára 
történő közterület használat esetén. 

100,- Ft/ m2 /hó
e) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék 24 órát meghaladó 
idejű elhelyezése.

1000,- Ft/m2 /hó
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