Bugyi Nagyközség Önkormányzatának
22/1996. sz. rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek
használatáról és rendjéről a
43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.
28/2002. (XII.16.) 12/2003. (VII.08), 22/2004. (X.18.) sz.r. és a 25/2004. (XII.13.),
2/2006. (II.13.) 15/2006. (VII.17.) 10/2008. (IV.15.) 21/2008. (XII,15.) a 17/2009. (X.19.)
24/2009. (XII.14.) 16/2010. (XII.17.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) sz. rendeletekkel
módosítva egységes szerkezetben
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 54. §. (1) bekezdésében foglaltakra Bugyi Nagyközség
Önkormányzatának Képviselőtestülete a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya1
1. §. A rendelt hatálya kiterjed: Bugyi Nagyközség közigazgatási területén az ingatlannyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletekre (pl. közút, tér, járda, park,
parkosított terület), továbbá építmények, önkormányzati intézmények közhasználatra
átadott részére egyaránt.
Közterület használati engedély
2. §. (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedély szükséges.
(2) Közterület-használati engedély kell:
a.) A közterültbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védtető,
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez.
b.) Árusításra szolgáló pavilon egyéb létesítmény (pl. árusító asztal, gurulókocsi)
elhelyezéséhez alkalmai- és mozgó-árusításhoz, javító- szolgáltató
tevékenységhez.
c.) Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely indítófülke,
pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás létesítéséhez.
d.) Köztisztasággal és légszennyezés mérésével kapcsolatos építmények és tárgyak
elhelyezése.
e.) Szobor, emlékmű emléktábla, díszkút, alapzatos zászlórúd, elhelyezéshez.
f.) Önálló hirdető-berendezések és tárgyal, (pad, figyelmeztető és tájékoztató
táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok) elhelyezésére.
g.) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére.
h.) Vendéglátóipari előkert céljára.
i.) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá
mutatványos tevékenység céljára.
j.) Közhasználatra még át nem adott közterületek (pl. lezárt utca) ideiglenes
hasznosításához.
k.) Közút területén kívül gépjármű várakozóhelyek létesítéséhez.
l.) 2Mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására, üzemképtelen jármű
ideiglenes tárolására.
3
m)
3. §. (1) Nem kell közterület-használati engedély:
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Módosított a 31/2001. (XII.13.) hatályos 2002. 01.01.
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a.) Közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda)
területének elfoglalásához.
b.) Az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló
berendezések elhelyezéséhez.
c.) A közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési
kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához.
d.) Üzlethomlokzat kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám cég- és
címtábla elhelyezéshez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be.
e.) Az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem
haladó munkálatok haladéktalan elvégzéséhez.
f.) A fák- és közterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, ha
azok reklámcélokat nem szolgálnak.
(2) A közterület-használati engedély nélkül végezhető közterület-igénybevételt a jegyzőnél lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal,
legkésőbb azonban a használat megkezdésekor – tudomásulvétel végett
– be kell jelenteni.
Az engedélyezésben közreműködő szakhatóságok
4. §. (1)1 A közterület-használat tárgyában a polgármester dönt..
(2) Közreműködő szakhatóságok:
a.) Közút és járda területét érintő esetekben az illetékes elsőfokú útügyi,
valamint a rendőrhatóság.
b.) Közterületen folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység esetén az elsőfokú
kereskedelmi, illetve iparhatóság.
c.) Élelmiszer- és vendéglátóipari árusítás engedélyezéséhez az ÁNTSZ.
(3)2
Az engedély iránti kérelem
5. §. (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet
használni kívánja.
(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött, a közterület-használati engedélyt az építési engedély iránti
kérelemben az építtetőnek kell kérnie. Ebben az esetben az engedélyezés felől az engedélyben az építési engedély megadására jogosult
hatóság határoz.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) az engedélykérő nevét, lakóhelyének, telephelyének címét,
b.) a közterület-használat célját, időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet állandó
jelleggel kívánja használni.
c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének pontos meghatározását.
d.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat egyszerű
másolatát, amennyiben a tevékenység gyakorlását jogszabály ehhez köti (pl.
működési engedély vállalkozói engedély).
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Módosította a 2/2006. (II.13.) hatályos 2006. II.13.
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Az engedély megadása
6. §. (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, a
rendezési tervet, a köztisztasági, a műemlékvédelmi, valamint a közreműködő
szakhatóságok által előírt követelményeket.
(2) Nem adható engedély:
a.) göngyölegtárolás céljára,
b.) 1az üzletek működéséről és belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről
szóló 4/1997. (I.22.) Korm. rend. 3. sz. mellékletében felsorolt közterületen
árusítható termékek körén kívül eső termékek árusításához.
c.) Olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros lenne, vagy a
közbiztonságot, vagy az egészséget veszélyeztetné.
d.) A közlekedés biztonságát veszélyeztető és a városképet hátrányosan befolyásoló
tárgy elhelyezéséhez.
2
„e) a 89/1988. (XII.20.) Mt. rend. 7.§-ában meghatározott közúti közlekedési
szolgáltatáshoz használt, illetve nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3500
kg össztömegű, vagy annál nagyobb súlyú gépjárművek közúton, illetve más
közterületen történő 4 órát meghaladó tárolásához.
f)3 jármű iparszerű javítására, mosására,
g)4 a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna”
(3)5 Az üzemképtelen jármű közterületen tárolására közterület-használati
engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra
adható.
7. §. (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a.) az engedélyes nevét, címét,
b.) a közterület-használat idejét és célját,
c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének meghatározását
d.) a szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat,
e.) az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
f.) a közterület-használati díj fizetésének mértékét és fizetésének módját.
(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatosan azt is ki kell
kötni, hogy a tárolás csak a munka- és baleset- és egészségvédelmi
óvórendszabályokban előírt módon történhet.
8. §. (1) Az engedély
a.) meghatározott idő elteltéig,
b.) visszavonásig érvényes.
(2) Az engedély érvényét veszti, ha a közterületen gyakorolt tevékenységre
jogosító okirat érvénye megszűnik.
(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az
engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal előbb
benyújtott kérelmére meghosszabbítható, ill. meghatározott időszakra
szüneteltethető.
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A közterület-használati díj
9. §. (1) Az engedélyes a közterület-használatért díjat köteles fizetni.
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges
használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére
tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés
miatt kénytelen szüneteltetni.
(3) A közterület-használati díjat és megfizetésének módját az engedélyben
kell meghatározni.
1
(4) A díj mértékét a melléklet tartalmazza.
(5)2 A díj mértékének alapja: m2 –ben meghatározott alapterület. A díj
szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 , egésznek számít.
9/A §.3 A Polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj
megfizetése alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:
- ha azt az engedélyes jövedelmi, szociális helyzete indokolja,
- jótékony és közcélú rendezvényhez.
A reklámozás rendjének szabályozása4
10. §. (1) Nem helyezhető el hirdetmény, plakát:
a) az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve állami vagy önkormányzati hatóság
elhelyezésre szolgáló épületen, vagy azon belül – kivéve az arra szolgáló
hirdetőtáblát,
b) műemléki, műemlék jellegű, helyi védettséggel bíró épületek, egyéb építmények
falán, kapuján kerítésén és tartozékain,
c) a községközterületén lévő közüzemi berendezéseken, építményeken, műtárgyakon,
(pl telefonfülke, stb…)
(2)5 Egyéb nem önkormányzati tulajdonú épületen kerítésen, földterületen
reklámhozdozót elhelyezni csak az ingatlan, illetve a kerítés tulajdonosának
hozzájárulásával szabad, ha az nem sérti a jó izlést és a településrendezési
követelményeket, valamint a közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel.
(3) 1 m2 –nél nagyobb felületű hirdetmény, plakát elhelyezése építési engedély köteles,
tulajdonjogra tekintet nélkül.
(4) Nem engedélyezhető a reklámhordozók közül az óriásplakát elhelyezése.
(5) Hirdetmények, plakátok elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblák, illetve hirdető
oszlopok listája az 1. sz. függelékben található.
(6) Jogellenes közterület használónak minősül az, akinek a reklám, illetve a hirdetés
érdekében áll.
Jogellenes közterület-használat következményei
11. §. (1) Aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon
használja, köteles az engedélyező szerv felhívására, a jogellenes
használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kötelezhető az
eredeti állapot helyreállítására, minden kártalanítási igény nélkül. Ezen
túlmenően köteles a használati díjat megfizetni.
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(2)
(3)
(4
A közterület-használat megszüntetése, az engedély
megvonása

12. §. (1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen
esetben az engedélyes kérelmére máshol kell számára közterülethasználatot biztosítani.
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes
a.) nem az engedélyezett célra és módon használja a közterületet,
b.) díjfizetési kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget.
(3) Ha az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni,
köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadásával az
engedélyező hatóságnak bejelenteni.
13. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 4/1991. sz.
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
A rendelet 6.§. (2) bek. e), f), g), pontja 2004. november 01-én lép hatályba.
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13/A. §. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

Szatmári Benő
polgármester sk
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Nagyné dr. Drahos Ibolya
jegyző sk.

1. sz. Melléklet:
Közterület használati díjak
„1.sz. melléklet
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I.

II.
III.
1

Közterület használati díjak
a) Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolása (lakás
építésénél és épület javításánál) 7 napig ingyenes, azon túli időben
- építési anyag és törmelék 440.—Ft/nap minden megkezdett 10 m2 esetén,
- építési törmelék (konténerben tárolva) 440.—Ft/konténer/nap
b) Állványzat szükségessége esetén, ha kizárólag közterület vehető igénybe,
akkor egyedi elbírálás szerint 440.- Ft/10m2/nap a 8 napon túli használat
esetén.
Az idényjellegű, az alkalmi és mozgó árusítás: 660.-Ft/m2/nap.
Búcsú: 330.—Ft/m2/nap, minimum 2420.—Ft/nap”

Törölte a 13/2012.(V.20.) hatályos 2012. 06.01-től
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Záradék:
Az egységes szerkezet 2006. július 17-én lett a lakossággal ismertetve.

1. sz. függelék
Hirdetmények, plakátok elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblák, hirdetőoszlopok
listája:
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