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A jkv. 2. sz. melléklete 

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2008. (IV. 23.) rendelete  
a közterületek használatáról 

 

 

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet hatálya 
 

1. § 

 

A rendelet hatálya a Súr Község közigazgatási területén lévő és az ingatlan nyilvántartásban 

közterületként nyilvántartott földrészletekre, továbbá azon területekre terjed ki, amelyek 

rendeltetése közcélú és mindenki által igénybe vehető. 

 

Közterület használati engedély  
 

2. § 

 

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához közterület-használati engedély 

szükséges. Az engedélyt az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon lehet kérni.  

(2) Közterület-használati engedélyt kell  beszerezni: 

a) alkalmi és mozgóárusításra, mozgóbolti árusításra; 

b) kiállítás, alkalmi vásár, szabadtéri rendezvény céljára; 

c) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére; 

d) árusító automata elhelyezéséhez; 

e) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezéséhez; 

f) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, rakodás alkalmával 

göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra; 

g) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;  

h) zöldség és gyümölcs idényjellegű árusítására. 

(3) Plakátot (falragaszt) a kijelölt hirdetőtáblákon közterület-használati engedély nélkül, 

ingyenesen lehet elhelyezni. Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a 

tulajdonos, bérlő hozzájárulásával lehet. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

esetében plakát (falragasz) elhelyezéséhez a polgármester engedélye szükséges. 

 

3. § 

 

Nem kell közterület-használati engedély: 

a) közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 

területének elfoglalásához; 

b) úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez 

(hatóság által kihelyezett)  

c) közterületen, illetve az alatt illetve felett elhelyezett postai távközlési kábelek, továbbá 

közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakáshoz; 

d) mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén; 
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e) a 2.§ (2) bekezdésének f)-g) pontjában meghatározott esetekben, amennyiben a használat 

az 1 napot nem haladja meg; 

f) a 2.§ (2) bekezdésének e.) pontja esetén az ingatlan tulajdonosának, bérlőjének az ingatlan 

előtti közterület használatára. 

4. § 

 

(1) A közterület-használati engedélyt a polgármester adja meg.  

 

5. § 

 

(1) A közterület tartós, állandó jellegű használatához – feltéve, hogy a használat módja nem 

esik a 2.§ (2) bekezdésének hatálya alá – képviselő-testületi hozzájárulás és engedély 

szükséges.  

 

Közterület-használati díj 

 

6. § 

 

(1) Az közterület használatáért a használó díjat köteles fizetni. A közterület-használati díj 

mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját a közterület használati 

engedélyben  kell meghatározni. 

(3) A díj megfizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem engedélyezhető. 

(4)A díjat 

a) 3 hónapnál rövidebb időre szóló engedély esetén egy összegben előre; 

b) alkalmi árusítás esetén az árusítás megkezdését megelőzően; 

c) egyébként havonta előre 

kell megfizetni. 

 

7. § 

 

(1) Az használó a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a 

közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

Nem kell megfizetni a díjat, ha a használó az önkormányzat vagy valamely hatóság 

intézkedése miatt kénytelen a tevékenységét szüneteltetni. 

(2) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény 

alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint 

kell figyelembe venni. Cég-, cím-és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens 

elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni.  

(3) A díj szempontjából minden megkezdett év, hónap, nap, m² egésznek számít. 

 

8. § 

 

(1) A közterület-használati engedély  érvényét veszti a következő esetekben: 

a) az megállapodásban meghatározott idő elteltével, feltétel bekövetkeztével; 

b) a visszavonásig szóló hozzájárulás visszavonásával; 

c) ha a használó bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy; 

d) a használó halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével." 
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Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása 

  

9. § 

  

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:  

            a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként   

         közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,  

            b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,  

            c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy         

                roncs, vagy sérült.  

(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az 

üzembentartó vagy tulajdonos ( a továbbiakban üzembentartó) az üzemképtelenné vált 

járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani. 

  

10. § 

  

(1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni.  

(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a  

KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható. 

  

Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei 

  

11. § 

  

(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.  

  

12. § 

  

(1) A közterület használat engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy attól eltérő használata  

esetén  

a) a használót a polgármester határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a 

közterület saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő eredeti állapotának 

helyreállítására.  

b) a használó a hozzájárulás nélküli használat időtartamára köteles a közterület használati 

díjat megfizetni.  

  

 

13.§ 

  

(1) Szabálysértést követ el, és a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 30.000 forintig terjedő 

bírsággal sújtható az, aki a közterületet engedély, hozzájárulás nélkül igénybe veszi, az az 

engedélytől eltérő módon használja, és e tevékenységével a rendelet 12. §-ában       

meghatározott figyelmeztetés ellenére sem hagy fel.  

(2) Aki hirdetőtáblát, hirdetőberendezést, hirdetés céljára szolgáló ábrázolást engedély ,   

hozzájárulás nélkül e célra ki nem jelölt helyen létesít, azzal szemben az egyes 

szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.  

(3) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999-.(XII.28.) Korm. rendelet szabályait kell 

alkalmazni  a közterületen szeszesitalt fogyasztóval szemben. 
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Záró rendelkezések 

 

14. § 

 

(2) E rendelet alkalmazásában: 

a) közterület: a R. alkalmazásában közterületen a közterület-felügyeletről szóló 1999. Évi 

LXIII. Törvény 27.§ a.) pontjában foglaltakat kell érteni; 

b) mobil elárusító fülke: szilárd térelemekkel körülhatárol, talajhoz nem rögzített, 

kereskedelmi célra használat szerkezet, alapterülettől függetlenül; 

c) pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos 

emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m²-t meghaladó alapterületű építmény; 

d) idényjellegű árusítás: 1 hónapot meghaladó időtartamú, folyamatos - a hét legalább 4 

napján történő - árusítás. 

(3) A rendelet 5.§-a alkalmazásában tartós, állandó jellegű használaton az egy évet elérő, 

illetve meghaladó, folyamatos, megszakítás nélküli használatot kell érteni." 

 

15. § 

 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Súr Községi Önkormányzat 

képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 7/2007. (V. 31.) rendelete. 

 

 

 

  Sógorka Miklós     Kadlecsik Gyöngyi  

  polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2008. április 23.   

 

 

 

        Kadlecsik Gyöngyi  

         jegyző 
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2. sz. melléklet a  6/2008.(IV. 23.) rendelethez 

 

A közterület-használatért fizetendő díjak* 
 

a) Ideiglenes jellegű használat 
   1. Alkalmi és mozgóárusítás (2.§ (2) a) pont): 

Mozgóbolti árusítás 

2000  Ft/nap 20 m2-ig felette +2.000 Ft  

2.500 Ft/nap  

2. Mobil elárusító fülke, pavilon (2.§ (2) c) pont): 400 Ft/m²/hó 

3.  Zöldség- és gyümölcs idényjellegű árusítása  

(2.§ (2) h) pont) 

1000 Ft/m²/hó 

   4. Kiállítás, alkalmi vásár, szabadtéri 

rendezvény 

 (2.§ (2) b) pont): 

Falunap alkalmával: 

 lakókocsi: 

 lufivár: 

 cukorka-és játékárus: 

 mutatványos tevékenység 

      (körhinta, céllövölde stb.): 

 egyéb: 

Búcsú alkalmával: 

 lakókocsi: 

 lufivár: 

 cukorka-és játékárus: 

 mutatványos tevékenység 

      (körhinta, céllövölde stb.): 

 egyéb: 

  

200 Ft/m²/nap 

 

 

4000Ft/nap  

8000Ft/nap  

300Ft/m²/nap 

 

külön megállapodás szerint 

300Ft/m²/nap 

 

4000Ft/nap  

8000Ft/nap  

200Ft/m²/nap 

 

külön megállapodás szerint 

200Ft/m²/nap 

   5. Árusító automata (2.§ (2) d) pont):  400Ft/m²/hó 

   6. Önálló hirdető-berendezések, táblák (2.§ (2) e) 

pont): 

 

  

 500Ft/m²/hó 

   7. Vendéglátóipari előkert (2.§ (2) f) pont):  200Ft/m²/hó 

   8. Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és 

törmeléktárolás, állványelhelyezés 

(sávonkénti időszakosan emelkedő mértékű)  

(2.§ (2) g) pont): 

 

  - 30 napon belül:   10Ft/m²/hó 

  - 6 hónapig:   20Ft/m²/hó 

 - 6 hónapon túl:  100Ft/m²/hó 

   

 

   

b.) Állandó, tartós használat esetén:  

 

A képviselő-testület által a hozzájárulásról szóló határozatában megállapított összeg. 

 

 

*a díjak az áfát tartalmazzák 
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1. sz. melléklet 

 
 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT  IRÁNTI  KÉRELEM 
 

A közterület-használat iránti kérelmet, a tényleges közterület-használat megkezdése előtt, a 30 napos ügyiratkezelési határidő 

figyelembevételével kell beadni. A közterület igénybevételét csak az engedélyező határozat kézhezvétele után lehet megkezdeni! A már 

megkezdett közterület-használatra visszamenőleg engedély nem adható ki!  Amennyiben az engedély kiadása előtt a közterületet már 

igénybe vette, úgy a ténylegesen használt időtartamra és területre, a rendes közterület-használati díj tízszerese is megállapítható. 

 
Kérelmező neve:
 …………………………………………………………………………………..……………………………..…….. 
 
Lakcím:               
………………………………………………………………………………………….………………………........ 
 
Postacím:
 …………………………………………………………...……………………………………………………..……. 
 
Telefonszám:
 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
A közterület igénybevételének célja:  (A megfelelő aláhúzandó!) 

 
kirakat, árnyékoló szerkezet, cégér, hirdető-útbaigazító tábla, árusító (egyéb) pavilon, alkalmi és mozgó árusítás, 
mozgóbolti árusítás, vásár, építőanyag-, tüzelőanyag tárolás, vendéglátó előkert, terasz, filmfelvétel, 
árubemutatás, kölcsönzés, kitelepülés, szállítás, rakodás, mutatványos tevékenység, üzemképtelen jármű, taxi 
várakozóhely, képzőművészeti alkotó tevékenység, újságárusítás, utcai zenélés, egyéb tevékenység 
…………………………………..………………………………. 
 

H E L Y 
Utca, házszám 

I D Ő S Z A K 
Közterület, ill. 
reklámfelület 

nagysága  
(min. 1 m

2
) Év, hónap, nap -tól Év, hónap, nap -ig 

    
………..m

2
 

    
………..m

2
 

A kérelem szükséges mellékletei: 

 
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okiratok másolata 
2. A tevékenység rövid leírása  

- a tevékenység folytatása milyen módon történik 
- milyen eszközöket vesz igénybe (asztal,szék, kisautó, gépjármű,  egyéb…) 
- az igénybe vett eszközök leírása színek, méretek , rendszám megjelölésével 
- elhelyezési vázlatot az út keresztszelvényében, az utca megnevezésével és a házszám 

feltüntetésével.  
3. A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevő tagok, családtagok, alkalmazottak neve és 

lakcíme.  
Reklámtábla esetében  

- a hirdetőtábla rajzát vagy fotóját,  
- a hirdetőtábla leírását, a színek, méretek és a tábla anyagának megjelölésével, 
- elhelyezési vázlatot az út keresztszelvényében, az utca megnevezésével és a házszám 

feltüntetésével.  
Az országos közutak belterületi és külterületi szakasza mellett hirdetőtáblák kihelyezési engedélyének 
megadásához a Magyar Közút Kht. Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóság kezelői hozzájárulása 
szükséges, valamint  1 m

2
-nél nagyobb tábla kihelyezése esetén építési engedély is szükséges.  

A közterület-használati díjszámítás szempontjából, – hirdető-berendezések esetén – a táblák hirdetőfelületét kell számításba 

venni. Minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít, kivétel ez alól a városi információs rendszer utcajelző 

tábláira kihelyezett reklámtáblák. Ebben az esetben a tábla tényleges felületnagyságára kell a közterület-használati díjat 

megfizetni. 
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A kérelem érdemi elbírálásához a fent leírt mellékletek csatolása elengedhetetlen! Felhívjuk figyelmét, 
hogy ezek hiányában a közterület-használatra irányuló kérelem elutasításra kerül!! 

 
A közterület-használati engedély eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató 
személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni. 
 

Nyilatkozom, hogy a fent leírtakat tudomásul vettem. A közterület-használati díjat az engedély 
kézhezvételétől számított 48 órán belül befizetem és a befizetés tényét bizonyító okirat másolatát a súri 
Polgármesteri Hivatalban bemutatom. A reklámtábla kihelyezése előtt a közművek tulajdonosaival, 
kezelőivel egyeztettem. A reklámtábla kihelyezésével történő esetleges károkozás helyreállítási költsége 
teljes mértékben engem terhel. 

 
Dátum: ……………………………………………………… 
 

 .................................................................                    
kérelmező aláírása 

 

 


