
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület                                                                       
5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról 

Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében biztosított rendeletalkotási jogkörében 
eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek településrendezési, 
környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági és tulajdonosi szempontok 
figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő 
használatának rendjét és feltételeit. 

A rendelet hatálya 

2. § 

 (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Gelse község közigazgatási területén                                  
a) minden olyan közhasználatra szolgáló önkormányzati tulajdonban álló földterületre, 
amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás 
közterületként tart nyilván, továbbá                                                                                                     
b) azokra az önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő belterületi földrészletekre, 
melyek nem közterületként szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban, de közhasználatuk 
lehetséges  (továbbiakban együtt közterület).                                                                                      
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes vagy jogi személyre és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, függetlenül attól, hogy közterület-használatuk 
ideiglenes, vagy állandó jellegű-e. 

II. Fejezet 

A közterület használatának rendje 

3. § 

(1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános 
érvényű jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületeken álló 
építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan 
elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja.      
(2) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és 
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.                      
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) 
közterület-használati engedély szükséges.                                                                                   
(4) A közterület használók kötelesek                                                                                                 
a) az igénybe vett közterületet és közvetlen környékét tisztán tartani, gondozni, 
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b) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni, 

III. Fejezet 

A közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése 

4. § 

(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni közterületen                                                     
a) építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, 
építőanyag és építési törmelék (sitt), valamint építési törmelék gyűjtésére szolgáló konténer 
elhelyezésére,                                                                                                                                       
b) árusító és egyéb pult, fülke,                                                                                                               
c) alkalmi árusításra, szolgáltató tevékenységre, idényjellegű árusításra,                                               
d) mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre,                                                                                     
e) önálló hirdető berendezéshez,                                                                                                         
f) mutatványos, cirkuszi tevékenység, illetve árusítás (búcsú, cirkusz)                                                  
g) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények miatti közterület használathoz,                                  
h) vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy fedett vagy nem),                                    
i) szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, alapzatos zászlórúd elhelyezéséhez,                                       
j) az a) - i) pontokhoz nem tartozó közterület egyéb rendeltetéstől eltérő használatára. 

(2) Nem kell közterület-használati engedély                                                                                
a) közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 
elfoglalásához,                                                                                                                                
b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművek azonnali hibaelhárítása érdekében 
végzett munkához,                                                                                                                                  
c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 
elhelyezéséhez,                                                                                                                                                   
d) Gelse Község Önkormányzata által kezdeményezett közterület-használatra. 

A közterület-használat iránti engedély kérelem 

5. § 

(1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetéstől eltérő 
módon kívánja használni.                                                                                                                   
(2) A közterület-használati engedély kérelemnek (a továbbiakban: kérelem) – a közterület 
használat jellegétől függően értelemszerűen – tartalmaznia kell                                                         
a) a kérelmező nevét, valamint lakóhelyét vagy székhelyét,                                                           
b) a közterület-használat célját, időtartamát,                                                                                      
c) a közterület-használat helyét, módját, mértékét,                                                                              
d) a folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,                                                 
e) reklámtábla elhelyezése esetén a tábla rajzát vagy fotóját, és leírást a színek, méretek, 
anyagok és az elhelyezés módjának megadásával,                                                                               
f) amennyiben a közterület-használat közmű igénybevételével történik, a közműszolgáltató 
hozzájárulását,                                                                                                                                       
g) amennyiben a közterület-használat, építési munkával jár (pl. burkolatbontás) az engedélyes 
műszaki tervek egyszerű másolatát. Ilyen esetben a kérelmezőnek be kell jelenteni a 
kivitelező és a felelős építésvezető nevét, elérhetőségét is. 

(3) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít. 
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(4) A közterület-használati engedély kérelem benyújtásakor az illetékekről szóló törvényben 
meghatározott általános tételű eljárási illetéket kell leróni. 

A közterület-használat engedélyezése 

6. § 

 (1) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a hatályos településrendezési terv és 
építési szabályzat előírásait, valamint a településképi, településrendezési, köztisztasági, 
közlekedési közbiztonsági és környezetvédelmi szempontokat.                                                          
(2) A közterület-használat engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárásról 
szóló törvény előírásait kell alkalmazni.                                                                                      
(3) A 6. § (1) bekezdésében foglalt szempontok alapján – közérdekből – az engedély 
megadása feltételekhez köthető vagy megtagadható.                                                                               
(4) Útfelbontással járó közterület-használatra október 15-e és március 15-e között csak 
különösen indokolt esetben adható engedély.                                                                                     
(5) nem adható közterület-használati engedély                                                                                         
a) tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására                                                                        
b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,                              
c) – alkalmi rendezvények kivételével – szeszesital árusítására,                                                         
d) a lakosság nyugalmát zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,                                
e) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére,                                                    
f) a közterület olyan rendeltetéstől eltérő használatára, amely a közterületet bármilyen módon 
károsíthatja. 

7. § 

(1) A közterület-használati engedély megszerzése nem mentesíti az engedélyest a kérelem 
szerinti létesítéshez vagy tevékenységhez szükséges más hatóságok és szervek jogszabályban 
előírt hozzájárulási kötelezettségének megszerzése alól. 

A közterület-használati díj 

8. § 

(1) A használó a közterület használatáért az 1. számú mellékletben meghatározott díjat köteles 
fizetni, mely Gelse Község Önkormányzatát illeti meg.                                                                     
(2) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 
egésznek számít. Az 1. sz. mellékletben meghatározott egységárak tovább nem bonthatók.           
(3) Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriára lenne díjfizetésre kötelezett, a 
legmagasabb díjtételt eredményező kategória szerint kell megfizetnie közterület-használati 
díjat.                                                                                                                                                    
(4) A közterület használati díjat a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a 
közterület használatának megkezdése előtt kell megfizetni Gelse Községi Önkormányzat 
számlájára vagy házipénztárában. 

9. § 

(1) Az egy napot meg nem haladó közterület-használat esetén a díjfizetés megtörténtekor a 
közterület-használati engedély megadottnak tekintendő. 

10. § 

 (1) Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól 



 

 

 

4 

a) fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mentők és a vízügyi szolgálat a 
létesítményeik elhelyezése során,                                                                                                           
b) a közműszolgáltatók (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a 
köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, műtárgyak, 
berendezések elhelyezése során,                                                                                                                
c) a közforgalmú közúti közlekedési vállalat, a vasút a feladata ellátását szolgáló 
létesítmények elhelyezése során.                                                                                                               
d) Gelse Község Önkormányzata és szervei. 

A közterület-használat megszűnése 

11. § 

(1) A közterület-használati engedély az abban foglalt határidőig, illetve visszavonásig 
érvényes.                                                                                                                                              
(2) Az engedély lejárát követően az engedélyes köteles – saját költségén, bárminemű 
kártalanítási igény nélkül – a közterületet az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.  

12. § 

(1) A közterület-használati engedély – közérdekből – bármikor megvonható. 

IV. Fejezet 

A közterület szabálytalan használatának jogkövetkezményei                                                           
13. § 

 (1) A közterület engedély nélküli használata esetén a hatóság felhívására a használó köteles a 
használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterületet – saját költségén, bárminemű 
kártalanítási igény nélkül – az eredeti állapotának megfelelően azonnal,  de  legkésőbb egy 
napon belül helyreállítani. Az igénybevett terület után a teljes helyreállítás idejére eső 
használati díjat köteles megfizetni.                                                                                                                                     
(2) Ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, abban 
maradandó kárt okoz, beszennyezi, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség 
időpontjában nem tesz eleget, az engedély megvonásra kerül. Az engedélyes a közterületet ez 
esetben is köteles megfelelően helyreállítani. 

V. Fejezet 

Záró rendelkezések                                                                                                                           
14. § 

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                                              
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

 

Szegedi Ferenc     László Piroska                                          
polgármester         körjegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012. március 28                                                                             

                                                                         László Piroska                                                                                                                                                                         

                                                                            körjegyző 
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1. számú melléklet  

5 /2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

Közterület-használat célja Díjtétel 
építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez 
szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési törmelék (sitt) 
elhelyezése 

 
100 Ft/m2/nap 

rendszeresített árusító és egyéb pult, fülke elhelyezéséhez 500 Ft/m2/hó 
alkalmi árusításra, szolgáltató tevékenységre, idényjellegű 
árusításra 

 
200 Ft/m2/nap 

mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre (hangos hirdetéssel 
vagy anélkül) 

 
2.000 Ft/jármű/alkalom 

önálló hirdető-berendezés,  500 Ft/felületi m2/hó 
mutatványos, cirkuszi tevékenység, illetve árusítás (búcsú, 
cirkusz) 

 
100 Ft/m2/nap 

kiállítás, sport- és kulturális rendezvények céljára 100 Ft/m2/nap 
vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy fedett vagy 
nem) 

 
500 Ft/m2/hó 

közterület egyéb rendeltetéstől eltérő használata esetenként megállapítva 
 

 


