
Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2007. (XI. 30.) rendelete,  

a közterület használatának rendjéről 
 
 
Balástya községi Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község területén levő 
önkormányzati tulajdonú közterületek használatáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§. E rendelet hatálya kiterjed Balástya községi Önkormányzat tulajdonában levő területeken 
az ingatlan – nyilvántartás telekkönyv számmutatójában közterületként, pl.: közút, járda, tér, 
közpark nyilvántartott belterületi földrészekre. 
 

A közterület – használati hozzájárulás 
 
2.§. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használathoz (a továbbiakban: közterület használat) 
a tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is tartalmazó szerződés kötése (a 
továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. 
(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni: 

a.) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat portál, előlépcső, kirakatszekrény, üzleti 
védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, fényreklám, reklámzászló, 
továbbá cég és címtábla elhelyezéséhez. 

b.) Árusításra szolgáló pavilon, egyéb létesítmény, árusító asztal, árusító automata 
állvány, stb. elhelyezéséhez, alkalmi mozgó árusításhoz, fenyőfa árusításához. 

c.) Nem az önkormányzat által felállított szobor, emlékmű, emléktábla, közcélú hirdető 
berendezés elhelyezéséhez. 

d.) Önálló hirdető berendezés, (reklámtábla, hirdető oszlop, árubemutató vitrin) 
létesítéséhez. 

e.) Építési munkával kapcsolatos területfoglaláshoz, állvány, építőanyag és 
törmeléktároló konténerek elhelyezéséhez. 

f.) Film – rádió és televízió – felvételhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű 
használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza. 

g.) Vendéglátó-ipari előkert céljára 
h.) Közterületen lakodalmas vagy egyéb családi rendezvény céljára felállításra kerülő 

sátor elhelyezéséhez 
i.) Totó – lottó láda elhelyezéséhez 
j.) Megálló tábla (mobil hirdető berendezés) kihelyezéséhez 
k.) Mutatványos tevékenység, kiállítás, cirkusz, vásár, céllövölde 

1. tüzelőanyag 7 napon túli tárolása esetén 
 
(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás: 

a.) a közút (járda) és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatban 
a közterület igénybevételéhez. 

b.) Az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait 
szolgáló berendezések elhelyezéséhez 

c.) Távközlési kábelek, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények 
hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz. 



d.) Kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó 
film, televízió, videó és hangfelvételek készítéséhez. 

e.) Üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyő szerkezet, cím- és cégtábla 
elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha azok 
közterülettel érintkező felülete az üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető és 
ernyőszerkezet esetében a 2 m2, cím- és cégtábla esetében pedig az 1 m2-t nem 
haladja meg. 

f.) Élet és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó 
munkálatok haladéktalan elvégzéséhez. 

g.) A fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, ha azok 
reklámcélokat nem szolgálnak. 

h.) Tüzelő vagy egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag rakodásához és tárolásához 
feltéve, hogy az 7 napot nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza. 

 
(4) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény: 

a.) baleseti gócnak tekintett útkereszteződés előtt és után 30 méter távolságon belül 
b.) közúti jelzőtábla tartóoszlopán 
c.) közterületen álló padon 
d.) emlékműveken, szobrokon 

 
A közterület-használati hozzájárulás és az abban közreműködő hatóságok 

 
3.§. (1) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben 1. fokon a 
polgármester, 2. fokon a képviselő-testület jár el. 
(2) A közterület használathoz – amennyiben szükséges – a szakhatósági engedélyeket az 
engedélyező hatóság szerzi be. 
 

A közterület használati hozzájárulás kérelmezése 
 
4.§. (1) A közterület használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni 
kívánja. 
(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos 
állvány, építőanyag, törmelék, stb., elhelyezése céljából szükséges, a hozzájárulást a 
kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell kérnie. 
(3) A hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a.) a hozzájárulást kérő nevét és állandó lak(telep-)helyének címét, 
b.) a közterület használat célját és időtartamát 
c.) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását 
d.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat, pl.: ipar 

jogosítvány, működési engedély, vállalkozási engedély, stb., egyszerű másolatát. 
e.) A közterületen folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges egyéb 

hozzájárulásokat, engedélyeket. 
f.) Építési munkavégzéssel kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, építőgép, stb., 

elhelyezési céljából kért hozzájárulás esetén az engedélyes nyilatkozatát a kezdési és 
véghatáridőről. 

 



 
 
 

A hozzájárulás megadása 
 
5.§. (1) A hozzájárulás megadása során figyelembe kell venni az építési jogszabályban 
foglaltakat, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény előírásait, a belterületi 
szabályozási előírásról szóló helyi rendeletet, a hatályos műemlékvédelmi jogszabályokat, az 
üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 
módosított 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet előírásait, továbbá a közreműködő szakhatóságok 
hozzájárulásában előírt követelményeket és ellenőrizni kell az egyéb feltételeket, pl.: 
iparjogosítvány, működési engedély, stb. teljesítését is. 
(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kel biztosítani az építmények építésével, 
javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak. 
(3) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – állvány, építőanyag, stb. 
elhelyezésre – közterület használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének 
szerződésben rögzített és műszakilag indokolt időtartamára, területére adható. 
(4) Nem adható közterület-használati hozzájárulás: 

a.) Tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az 
utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja. 

b.) Olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az 
úttestre lépő, gyalogos észlelését akadályozná. 

c.) Lakó, vagy középületek homlokzatánál 3 m-en belül pavilon vagy a hozzá tartozó 
szerkezeti elemek elhelyezéséhez. 

d.) Zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának, 
pusztításának, csonkításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve a 
területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatok 
végzéséhez. 

e.) A 4/1997.(I.22.)Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt közterületen 
árusítható termékek körén kívül eső termékek árusításához. 

f.) Olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros lenne, vagy a 
közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné. 

g.) Jármű iparszerű javításához 
h.) Üzemképtelen jármű tárolásához 

(6) Közterület-használati hozzájárulás csak – ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra 
vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. 
 
A közterület – használati hozzájárulás tartalma 
 
6.§. (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell: 

a.) a jogosult nevét és lakhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét 
b.) a közterület-használat célját, időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek 

bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes. 
c.) A közterület használat helyének, módjának mértékének és egyéb feltételeinek pontos 

meghatározása 
d.) Az eljárásban közreműködött hatóságok hozzájárulásában foglalt elírásokat 
e.) A hozzájárulás érvényének megszüntetése vagy annak visszavonása esetére az eredeti 

állapot – kártalanítási igény nélkül – helyreállításnak kötelezettségét. 
f.) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének 

módját 



g.) A közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj, stb.) viselésének 
és megfizetésének módját. 

h.) A közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és 
tisztántartási kötelezettség előírásait. 

(2) Az anyag és szerkezetek használatával és tárolásával kapcsolatos hozzájárulásban azt is ki 
kell kötni, hogy a tárolás csak munka-, baleset- és egészségvédelmi, tűzvédelmi szabályokban 
előírt módon történhet. 
(3) Az építési munka végzésének időtartamára szóló közterület – használati hozzájárulásban 
szükség szerint elő kell írni: 

a.) amennyiben a járdán a gyalogos forgalom nem biztosítható, védőtetővel ellátott, 
szükség szerint nappal is megvilágított in.1,5 m széles gyalogos folyosó létesítését. 

b.) Ömlesztett anyagok konténerekben történő tárolását 
c.) Beton, habarcs közterület felületén történő keverésének, előállításának tilalmát. 

(4) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, 
hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy körzetben kézből vagy 
járműből történhet e. 
(5) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni: 

a.) a kérelmezőnek 
b.) az eljárásban érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak 
c.) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szerveknek 
d.) mindazoknak a felügyeleti, ellenőrző és rendészeti hatóságoknak, amelyek hatáskörét 

a közterület-használattal kapcsolatos tevékenység érinti 
 
7.§. (1) A közterület használati hozzájárulás eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát a 
tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani. 
(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületre jogosult. 
 
A közterület-használati hozzájárulás érvényességének megszűnése és a közterület-használat 
szüneteltetése 
 
8.§. (1) A közterület-használati hozzájárulás érvénye megszűnik: 

a.) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével 
b.) a hozzájárulásban meghatározott feltételek bekövetkeztével 
c.) a közterület-használat és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti 

visszavonással és 
d.) hozzájárulásban vagy a közterület-használatra illetve az ezzel kapcsolatos 

tevékenységre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli 
visszavonással 

(2) Érvényét veszti a közterület-használati hozzájárulás, akkor is ha a közterületen folytatott 
tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására 
való jogosultságát elveszti. 
(3) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye a jogosult halálával vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével. 
(4) Megszűnik a közterület használati hozzájárulás érvénye akkor is , ha a jogosult bejelenti 
az önkormányzatnak, hogy a közterület használatával felhagy és a hozzájárulást egyidejűleg 
visszaadja. 
(5) A közterület használati hozzájárulás érvénye a lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott 
kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére az engedélyezésre az e 
rendeletben meghatározott az eredeti hozzájárulás megadására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 



 
9.§. (1) A közterület tulajdonosa fontos közérdekből a közterület használatának 
megszüntetését rendelheti el. 
(2) A közterület használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület használati 
hozzájárulás érvénye fennállásának időtartamába. 
(3) A közterület használati hozzájárulás érvényének szünetelési ideje nem lehet hosszabb, 
mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő. 
 
10.§. (1) Ha a közterület használati hozzájárulás érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény 
nélkül köteles a közterület eredeti állapotát haladéktalanul helyreállítani kivéve a 8.§. (1) bek. 
c.) pontja esetén. 
(2) A közterület tulajdonosa az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség 
teljesítésére a közterület használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a 
jogosult kérelmére. 
(3) A közterület használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület használati díj 
megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület használatba, ameddig 
a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 
 

A közterület használati díj 
 
11.§. (1) A közterület használati hozzájárulás jogosultja (magánszemély vagy gazdálkodó 
szervezet) az önkormányzat tulajdonában levő közterület használatáért díjat köteles fizetni. 
(2) A jogosult a közterületre használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül 
köteles megfizetni, kivéve ha azt a tulajdonos vagy a hatósági intézkedés miatt kénytelen 
megszüntetni. 
(3) A közterület használati díj mértékét a melléklet tartalmazza. A fizetendő közterület 
használati díjat és megfizetésének módját a hozzájárulásban a tulajdonos határozza meg. 
(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságnak megállapításánál a létesítmény 
négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét továbbá a hozzátartozó – 
alapterületen túlnyúló – szerkezet (ponyva, tető, stb.) területének vetületét együttesen kell 
figyelembe venni. 
(5) Hirdetőtábla és hirdető berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni. 
(6) A díjtétel számítása szempontjából minden megkezdett év, hó, nap, m2-es egésznek 
számít. 
(7) A kézből történő utcai árusítással közterületet a fizetendő díj szempontjából egységesen 1 
négyzetméternek kell tekinteni. 
(8) A közterület használati díjak évi, havi, napi vagy igénydíjak. 
(9) Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének 
meghosszabbítása idejére 10. §. (4) bek. az e rendelet mellékletében meghatározott közterület 
használati díj kétszeresét lehet megállapítani. 
(10) A közterület használati díjat 

a.) éves használat esetén a tárgyév január hó 10. napjáig, évközi kezdés esetén a 
kezdéstől számított 30 napon belül előre,  

b.) havi használat esetén a tárgyhó 5. napjáig hóközi kezdés estén a kezdéstől számított 
15 napon belül előre. 

c.) Napi használat esetén a befejezéséig de legkésőbb a befejezéstől számított 8 napon 
belül, folyamatos napi helyhasználat esetén legalább ha az azt követő hónap 5. napjáig 
utólag kell megfizetni. 



 
Mentesség a közterület használati díj fizetése alól 

 
12.§. (1) Nem kell közterület használati díjat fizetni: 

a.) a közterület fenntartójának szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott 
létesítményekért. 

b.) A közterületen kertészeti tevékenységet szolgálólétesítményekre 
c.) A közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló 

létesítményekért és tárgyakért. 
d.) A közművek (elektromos, gáz, víz és csatornázási művek, valamint a köztisztasági, 

egészségügyi szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei 
elhelyezéséért. 

e.) Szobrok, emlékművek, emléktáblák elhelyezéséért 
f.) Közvetlen életveszély és balesetveszély elhárításának céljára szükséges területek 

után 
g.) A tulajdonos a közterület használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre 

részben, vagy egészben mentesítést adhat 
- jótékonysági célú rendezvény esetén 
- különös méltánylást érdemlő esetekben (pl.: hátrányos szociális helyzet, 

közérdeket érintő a kérelmek egyedi elbírálása alapján) 
- a hatáskör gyakorlója Balástya Község fejlődése szempontjából, fontos 

indokból a közterület használati díjat vagy annak felét elengedheti. Fontos 
indoknak minősül különösen a versenyképesség megtartása. 

 
A jogellenes közterület használat következményei 

 
13.§. (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt 
meghaladó mértékben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes 
közterület használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a 
közterület eredeti állapotának helyreállítására. 
(2) Szabálysértést követ el és a szabálysértési hatóság 30.000, -Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtja azt, aki 

a.) a közterületet engedély nélkül, vagy attól eltérő módon használja 
b.) a közterület használat során szemetel és azt legkésőbb a közterület használat 

befejezésével nem takarítja  el. 
(3) Ha a közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon használó az 
engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére - a hatóság a közterület használatot 
engedélyezheti. 
Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben szereplő következmények alól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hatálybalépés 
 
14.§. (1) Ez a rendelet 2008. január 1-én lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület használati díjakról 
szóló 21/1999. (XII.30.) rendelettel és a 23/2005. (XII.30.) rendeletekkel módosított 
4/1999.(IV.29.) rendelet. 
 
 
Balástya, 2007. november 27. 
 
 
 

Ujvári László       Magyar Mihályné 
polgármester                           jegyző 

 
A Rendelet kihirdetve: 2007. november 30. 
 
 
Magyar Mihályné 
jegyző 
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