VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjének helyi szabályozásáról
Vaskút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületek
használatának helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek településképi, községrendezési,
környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák
meg, a közterületek használatának, továbbá a köztárgyak közterületen történő elhelyezésének
szabályait.
A rendelet hatálya
(1)

2. §
E rendelet területi hatálya Vaskút község közigazgatási területére terjed ki.

(2)

A rendelet személyi hatálya a község közterületét bármilyen jogcímen igénybe
vevőkre terjed ki, tekintet nélkül arra, hogy magán vagy jogi személyről van-e szó.

(3)

A rendelet tárgyi hatálya a község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban
közterületként bejegyzett valamennyi belterületi földrészletre (különösen az utak,
terek, járdák, hidak, parkok és egyéb zöldterületek), és az azokon elhelyezett a Vaskút
községi Önkormányzatnak (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonban levő
berendezési tárgyakra, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló azon
közterületekre terjed ki, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként kerültek
bejegyzésre.
Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére is - az erről szóló
külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.

(4)

A közterület-használati engedély nem helyettesíti a közterület jogszerű használatához
esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket, azokat a közterület használója köteles a
közterület használatának megkezdése előtt saját költségén és felelősségére beszerezni.

(5)

Nem terjed ki a rendelet hatálya a közút nem közlekedési célú igénybevételével
kapcsolatos eljárásra, csak az eljárás során fizetendő igénybevételi díj mértékét
állapítja meg a 2. sz. melléklet szerint.
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Alapfogalmak
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) burkolat: a gyalogos- és járműforgalom céljára szolgáló közterületek szilárd,
kavicsozott, salakozott vagy egyéb anyagokból készített fedőrétege, valamint a
zöldterületek gyepfelülete és virágágyásai;
b) emlékmű: minden köztéri szobor, emlékmű, emléktábla, műalkotás;
c) használó: az ingatlan tulajdonosa, továbbá az ingatlan tulajdonossal történő
megállapodás alapján az ingatlan kezelője, bérlője, használója;
d) reklám: olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és
kötelezettség értékesítését vagy más módon történő igénybevételét és a nevének,
megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző
megismertetését mozdítja elő;
e) hirdetmény: mindennemű reklám, propaganda-anyag, falragasz, értesítés,
tájékoztató, választási hirdetmény, kampány anyag, illetőleg egyéb hirdetménynek
minősülő információ;
f) közmű: gáz, víz, villany, szennyvízhálózat, csapadékvíz-hálózat, telefon, hírközlés;
g) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat,
és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Különösen a községi terek, árkok,
hidak, lefolyók, parkok, sétányok, zöldterületek. (kivéve a helyi közutakat és a
részüket képező járdák, gyalogutak);
h) közút: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve
csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület
(közút), illetőleg magánterület (magánút). Magánútnak kell tekinteni az állam vagy
az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt utat is.
i) zöldterület: parkok, sétányok, játszóterek, sportpályák, az utcák fával, virággal
beültetett területei, a szobrok környéke, a temetők, a parkerdők, továbbá az a terület,
ahol a fásítási, parkosítási munkát már megkezdték,
j) alkalmi árusítás: legfeljebb 20 napi időtartamú, általában rendezvénnyel
összekötött árusítás.
k) mozgó árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett - mobil vagy
hordozható - árusítóhelyre illetve berendezésre alapozott kereskedelmi tevékenység.
l) köztárgy: közterületen álló, illetőleg egyébként közhasználatra szolgáló művészeti,
kegyeleti, szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, közvilágítási, közlekedésirányítási,
hírközlési, postai, kertészeti stb. műtárgyak, illetőleg utcabútorok.
m) haszonjármű közterületen történő tárolása: a közterületen 18-06 óra között, két
órát meghaladóan történő várakozás.
n) mutatványos tevékenység: a külön rendeletben meghatározott mutatványos
berendezésekkel üzletszerűen folytatott szórakoztató tevékenység.
o) közcélú rendezvény: olyan, nem nyereségszerzésre irányuló, művészeti,
közművelődési, kulturális, tudományos, egészségügyi, szociális, jótékonysági, vagy
2

más társadalmi esemény – ide nem értve a politikai szervezetek rendezvényeit és az
ahhoz kapcsolódó egyéb rendezvényeket (ez utóbbiakat még akkor sem, ha azok
jótékonysági célúak) – amely állami, önkormányzati, alapítványi, vagy más
szervezet, természetes személy pénzbeli, illetve tárgyi támogatása, illetve
természetes személyek térítés nélküli munkája nélkül nem lenne megvalósítható.
p) közterület használatáért fizetendő díj: a jelen rendelet 1. sz. mellékletében
rögzített díjtételek alapján az adott közterületre és a meghirdetett tevékenységi körre
meghatározott összeg.
II. fejezet
A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA
Közterület használati engedély

(1)

4. §
A közterületeket csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni. A
közterületeket elfoglalni, továbbá rendeltetés-ellenesen használni kizárólag engedély
alapján lehet. A képviselő-testület az ez irányú hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(2)

Közterület használati engedélyt az kezdeményezhet, aki a közterületet rendeltetésétől
eltérő célra kívánja használni, illetve akinek érdekében a rendeltetéstől eltérő célú
közterület-használat történik.

(3)

A község belterületi közterületén alkalmi és mozgóárusítást - önkormányzati
rendezvényeket kivéve - kizárólag a Damjanich u. 89. szám előtti közterületen lehet
folytatni.

(4)

Közterület használat esetén – az (5) és (6) bekezdésekben foglalt kivételekkel 
minden esetben közterület-használati engedélyt kell beszerezni, így különösen:
a) a reklámfelülettel nem rendelkező üzleti védőtető (előtető) és ernyőszerkezet
elhelyezésére,
b) köztárgyak nem reklámozási célzattal történő elhelyezésére,
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, építőipari gép,
berendezés elhelyezése, építési munkaterület létesítése, építéshez szükséges
anyagok, segédeszközök és szerkezetek tárolása, elhelyezése, ha a terület használat
a 5 napot meghaladja,
d) vendéglátó-ipari kitelepülés céljára,
e) alkalmi árusítás, üzlet előtti árusítás
f) 1kiállítás, sport, kulturális, vallási, politikai rendezvények céljára,
g) zöldfelület igénybevételére,
h) közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata, bankjegykiadó
automata elhelyezésére,
i) forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli, műszaki érvényességgel nem
rendelkező illetőleg üzemképtelen gépjárművek közterületen történő tárolására.
j) közterületen álló árusító pavilon, bódé céljára.
k) tűzifa behordás előtti, ideiglenes tárolása, ha a területhasználat a közlekedést nem
akadályozza, továbbá ha az 5 napot meghaladja,
l) közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna, stb.) közterület-

1

Módosította a 13/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. június 23-tól.
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használattal járó karbantartása, építése (önkormányzattal kötött külön szerződés
hiányában),
m) üzlethelyiségen kívüli árusítás,
n) vásári, vidámparki szórakozató tevékenység,
o) zöldség-, gyümölcs- és virágárusításhoz, saját termelésű zöldség-gyümölcs és
vágott virág értékesítéséhez, ha az a gyalogos- és járműforgalmat nem akadályozza
a közegészségügyi, köztisztasági és településképi követelmények érvényesülése
mellett.
(5)

Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni:
a) díszítési célú tárgyak (pl.: virágláda, virágkosár) esetén,
b) Vaskút Községi Önkormányzata által létesített, illetve más eljárásban engedélyezett
köztárgyak elhelyezésére,
c) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
d) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása
érdekében végzett munkához,
e) építési anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 5 napnál rövidebb időtartamú
tárolása esetén,
f) saját termesztésű zöldség-, gyümölcs- és virágárusításhoz, ha az a gyalogos és
járműforgalmat nem akadályozza, a zöldség és gyümölcs érésének, betakarításának
időszakában, a közegészségügyi, köztisztasági és településképi követelmények
érvényesülése mellett, ha az áruval elfoglalt terület legfeljebb 1 m2 nagyságú és az
árusítás körülményei az esztétikai elvárásoknak megfelelnek.

(6)

Nem adható közterület-használati engedély:
a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve hatóságilag engedélyezett tűzijátékgyakorlására,
b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
c) sátorgarázs létesítésére,
d) elárusítóhelyek, üzletek környékén áru-és göngyöleg tárolására,
e) közterület felett átfeszített transzparens elhelyezésére - 20 napnál hosszabb
időtartamra,
f) olyan tevékenység folytatására, amely jogszabályi tilalomba ütközik,
g) utánfutóról illetve gépjárműből történő, közvetlen fogyasztásra nem alkalmas
élelmiszer árusítás céljára,
h) azokra a helyekre, ahol a tevékenység gyakorlása közút, járda, vagy egyéb burkolat
gépesített fenntartását akadályozza,
i) mutatványos tevékenységre, kivéve rendezvény alkalmából a rendezvény
időtartamáig és helyszínén,
j) 3,5 t össztömeget meghaladó teher, személy- és áruszállításra szolgáló járművek,
valamint mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi,
lakókocsi, munkagép közterületen történő tárolására.

(7)

Közterületen csak külön jogszabályban meghatározott, közterületen értékesíthető
termékek árusíthatók.

(8)

Mozgóboltos árusítás esetén, a község belterületén hangjelzést adni kizárólag 09,00 és
12,00 óra, valamint 15,00 és 18,00 óra között lehet.
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(9)

A közterület-használati engedély
a) állandó jelleggel, vagy
b) meghatározott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig adható ki.

(10)

A meghatározott időre kiadott engedély egy ízben, ugyanolyan időtartamra
megújítható. Erre a községüzemeltetési ügyintéző felhívása alapján vagy önként
kerülhet sor.
Az engedély iránti kérelem és az engedély megadása
5. §2

(1)

A közterület-használat engedélyezése iránti kérelmet a Vaskúti Közös Önkormányzati
Hivatal (továbbiakban: hivatal) településüzemeltetési ügyintézőjénél beszerezhető
formanyomtatványon kell benyújtani, a közterület-használat tervezett időpontja előtt
legalább három munkanapon belül.

(2)

Közterület rendeltetésétől eltérő használatához a polgármester önkormányzati hatósági
jogkörben hozott közterület-használati engedélye szükséges.

(3)

A közterületet igénybe vevő a rendelet 1. mellékletében meghatározott összegű
közterület-használati díjat köteles fizetni.

(4)

A közterület engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli használatát a polgármester által
megbízott személy ellenőrizheti. A közterület engedélytől eltérő, vagy engedély
nélküli használata esetén a polgármester felhívására köteles a használatot
megszüntetni, és a közterületet eredeti állapotában saját költségén helyreállítani.

(5)

Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az
engedély kiadása feltételeinek egyébként megfelel, kérelmére a polgármester a
közterület használatához hozzájárul. Ez esetben a közterület használója köteles a
rendeletben meghatározott összegű közterületi-használati díjat az engedély nélküli
közterület igénybevételének időtartamára is megfizetni.
A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele
6. §

(1)

A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni,
melynek mértékét az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet 2. számú melléklete
szerint állapítja meg.

(2)3

A közterület-használati díjat az önkormányzat házipénztárába kell készpénzben
megfizetni a közterület-használati engedély kiadásának napján. A befizetést igazoló
számlát a közterület-használati engedéllyel együtt az igénybevétel ideje alatt az
igénybevétel helyszínén kell tartani, hogy ellenőrzés esetén az megtekinthető legyen.
A zöldterület igénybevétele
7. §

(1)

2
3

Zöldterületet csak rendeltetésének megfelelően lehet használni, azokat más célra
igénybe venni csak rendkívül indokolt esetben és ideiglenesen, a polgármester

Módosította a 13/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. június 23-tól.
Módosította a 13/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. június 23-tól.
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(2)

(3)

engedélyével lehet, az eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége mellett.
A zöldterületnek az (1) bekezdésében megjelölt igénybevétele esetén a kijelölt
területet a használat után az igénybevevő köteles az eredeti állapotában helyreállítani,
vagy ha az nem lehetséges, az okozott kárt megtéríteni.
Az ideiglenes használat alatt az igénybevevő fát vagy más növényt nem vághat ki, a
növényzetet minden módon megóvni, és szakszerűen kezelni köteles, a meglevő
műszaki berendezést vagy más közterületi berendezési tárgyat még részlegesen sem
szüntetheti meg, vagy alakíthatja át.
Díjkedvezmények-és díjmentességek
8. §

Nem kell díjat fizetni:
a) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, nem hirdetési célú
zászlórudak és a vegyes funkciójú, a közlekedést, a zöldfelületek, a növényzet
védelmét, pihenési, köztisztasági célokat szolgáló köztárgyak elhelyezése,
valamint a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek
használata után;
b) Vaskút Község Önkormányzata beruházásában megvalósított, közintézmények
építési és felújítási munkáival kapcsolatos közterület-használat után;
c)
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d) közcélú rendezvények esetében;
e) A képviselő-testület a közterület-használati díj megfizetését kérelem alapján a
lakosság ellátási érdekeire tekintettel mérsékelheti, különösen indokolt esetben
elengedheti.
III. fejezet5
Közterület használatával kapcsolatos szankciók
(1) Aki közterületen szeszesitalt fogyaszt, az a 2012. évi II. törvény (továbbiakban:
Szabs. tv.) 200.§-ba ütköző szabálysértést követ el, kivéve:
1. önkormányzat által közterületre szervezett, vendéglátást is magába foglaló
rendezvény időtartama,
2. magánszemély, egyesület által közterületre szervezett, előre bejelentett
vendéglátást is magába foglaló alkalmi rendezvény időtartama,
3. minden év december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 6
óráig terjedő időszak.
(2) Az e szakasz szerinti szabálysértési eljárás lefolytatására a Szabs. tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

4
5

Hatályon kívül helyezte a 13/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 5. §. (2) bekezdése. Hatálytalan 2017. június 23-tól.
Kiegészítette a 16/2013. (IX.27.) rendelet 1.§-a. Hatálybalépés: 2013.szeptember 28.
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IV. fejezet6
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. §
(1)

A rendelet 2013. január 1 napján lép hatályba.

(2)

A rendelet hatályba lépésével a közterület-használat szabályozásáról szóló
5/2006.(IV.18.) rendelete és az ezt módosító 9/2006.(VI.9.) rendelet és a 13/2007.
(XI.16.) rendelet hatályát veszti.

Vaskút, 2012. november 29.

Alszegi Zoltán
polgármester

dr. Bozsolik Róbert
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2012. november 30. napján került kihirdetésre.

dr. Bozsolik Róbert
jegyző

6

Módosította a 16/2013. (IX.27.) rendelet 1.§-a. Hatálybalépés: 2013. szeptember 28.
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1. számú melléklet a 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
A közterület-használati díjak mértéke

1.) Közterületen épített (telepített) árusító fülke, pavilon

520.- Ft/m2/hó

2.) Reklámberendezés, tábla, hirdető-berendezés,
plakát, falfestés, megállító tábla, egyéb hirdetőeszköz

475.- Ft/m2/hó

3.) Építési munkával kapcsolatos felvonulási épület,
állvány, építőanyag, eszközök, törmelékanyag tárolása
(5 nap után)

60.- Ft/m2/nap

5.) Alkalmi árusítás, üzlet előtti árusítás

140.- Ft/m2/nap

6.) Mozgóárusítás, javító és szolgáltató tevékenység

500.- Ft/nap

7.) Mutatványos, cirkusz, vidámparki szórakoztatás

300.-Ft/m2/nap

7.) Vendéglátó-üzlethelyiségek kitelepülései

305.- Ft/m2/hó

8.) 7Alkalmi vendéglátó kitelepülések

600.- Ft/m2/nap

9.) Kiállítás, vásár

80.- Ft/m2/nap

10.) Alkalmi vásár

105.- Ft/m2/nap

11.) Önkormányzati rendezvényen mozgóárusítás

900.- Ft/m2/nap

12.) Tüzelőanyag tárolása (5 nap után)

60.- Ft/m2/nap

13.) Üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel
nem rendelkező jármű tárolása
14.) Közműépítés

2000.- Ft/gk/hó
100.- Ft/m2/nap

A fenti összegek nettó díjak, melyek az ÁFA -t nem tartalmazzák.
Az elfoglalt területek nagyságának számításánál minden megkezdett m2-t egész m2-ként
kell figyelembe venni.
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Módosította a 13/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. június 23-tól.
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2. számú melléklet a 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
A közút nem közlekedési célú igénybevételének díjai

Az igénybevétel jellege
Útkategória

sport, kulturális r.

vásár, egyéb

építési terület

Belterületi II. rendű főút II.

0

0

0

Belterületi gyűjtő utak III.
Belterületi kiszolgáló-és lakóút
IV.

130.- Ft/m2/nap

400.- Ft/m2/nap

300.- Ft/m2/nap

65.- Ft/m2/nap

200.- Ft/m2/nap

150.- Ft/m2/nap

Figyelembe vehető egyéb szempontok:
Településközpont
Közút teljes lezárása

szorzószám
2
3-5

A fenti összegek nettó díjak, melyek az ÁFA -t nem tartalmazzák.
Az elfoglalt területek nagyságának számításánál minden megkezdett m2-t egész m2-ként kell
figyelembe venni.
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1. számú függelék8
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Hatályon kívül helyezte a 13/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2017. június 23-tól
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