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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 
A közterület használatról  

*11 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. §. 

*10 
E rendelet hatálya a közterület (rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű) használata során: 
 
a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott 

belterületi földrészletekre,  
 
b.) a belterületi földrészletek, illetőleg építmények közhasználatára átadott részére (a 

továbbiakban: közterület) kiterjed.  
 
c.) a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonban lévő 

közterület filmforgatás célú használatára egyaránt kiterjed. 
 

 
A közterület használati engedély 

 
2. §. 

 
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) – 

a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a használatot megelőzően kiadott engedély 
szükséges. 

 
(2) Helyszínen kiadott engedély szükséges: a rendelet mellékletének 1/a, 1/b, 1/c, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 10. pontjaiban meghatározott esetekben.  
 
 

3. §. 
 
*10 
(1) Vállalkozási célból közterületet e rendelet 2. sz. mellékletében kijelölt helyen, a 

polgármester által kiadott engedély alapján lehet igénybe venni. 
 
(2) Az 1. § c.) pontjában meghatározott közterület használatának engedélyezése a 

polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
 

4. §. 
 
Építőanyag tárolására egy hónap időtartamig, és ezen belül 25 m2 területig ingyenesen vehető 
igénybe közterület, azon túl az 1. sz. melléklet szerinti díjat kell fizetni. Vállalkozás céljából 



 2

igénybe vett közterületért az igénybejelentéskor megjelölt időponttól a vállalkozó köteles díjat 
fizetni.  
 

5. §. 
 
Az elfoglalt közterület számításánál minden megkezdett m2-t egészként kell figyelembe 
venni.  
 

6. §. 
 
A közterület használat időtartamának számításánál minden megkezdett nap, illetve hónap 
egésznek számít.  
 

7. §. 
 
A közterület használatáért az 1. sz. melléklet szerinti díjat kell fizetni.  
 

8. §. 
 
(1) A közterület használat 

a.) állandó jelleggel – határidő nélkül – vagy 
b.) ideiglenes jelleggel – meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkezéséig – 

engedélyezhető.  
 
(2) Engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztántartani, a keletkezett 

hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni, a közterületet tevékenysége befejezése után 
eredeti állapotban hagyni.  

 
(3) Engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, befizetést igazoló szelvényt magánál 

tartani, és azt ellenőrzésre bemutatni. 
 
(4) A közterület használati engedély másra nem ruházható át.  
 
 

Az engedély iránti kérelem 
 

9. §. 
 
(1) A közterület használati engedélyt előzetesen annak kell kérnie, aki nem tartozik a rendelet 

2. §. (2) bekezdés hatálya alá.  
 
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
 

a.) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó-(telep)helyének címét, 
b.) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt 

kérő állandó jelleggel kívánja használni, 
c.) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.  

*1 
9/A. §. 
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(1) Az e rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a rendelet szerinti eljárásokra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit 
kell alkalmazni.  
 
(2) Az e rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem intézhetőek. 
 

10. §. 
 

Engedélyes a rendelet 2. §. (2) bekezdésében meghatározott esetben a rendelet 1. sz. 
mellékletében szereplő díj megfizetésével jogosult a közterület használatára a díj 
megfizetésének időtartamára.  
 

Az engedély megadása 
 

11. §. 
 
(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:  
 

a.) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó-(telep)helyének címét, 
b.) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel 

bekövetkezéséig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű. 
 

A közterület használati díj 
 

12. §. 
 
(1) A közterület használati díj befizetése postai készpénz befizetési csekken, az 

önkormányzat házipénztárában és a közterület felügyelő által nyugta ellenében készpénz 
befizetéssel történhet.  

 
(2) A rendelet 1. sz. melléklet 3, 4, és 8. pontjaiban megfogalmazott esetekben a befizetés 

csak a közterület felügyelőn keresztül történhet. 
 
(3) A rendelet 2. §. (1) bekezdés szerint előzetesen kiadott engedélyek alapján csekken és 

készpénzben is fizethető a közterület használati díj. Csekken történő fizetés esetén a 
fizetési határidő az engedélyt követő 8 nap.  

 
 

Mentesség a közterület használati díj fizetése alól 
 

13. §. 
 
Nem kell közterület használati díjat fizetni 
 
a.) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi 

szolgálat létesítményei elhelyezése, 
b.) a közművekből a víz- és csatorna 
c.) a Magyar Posta postai tevékenységével kapcsolatos létesítmények és berendezések 

elhelyezése után , 
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d.) egyesületi keretek között folytatott sport- és jótékonysági tevékenységhez igénybevett 
közterület után, 

e.) közforgalmi közúti tevékenységet ellátó gazdasági társaság tevékenységhez igénybevett 
közterület után, 

f.) a közvetlen életveszély elhárításának céljára igénybevett terület, az életveszély 
elhárításáig, 

g.) hatályon kívül helyezve *1 
h.) virágládák után. 
 

A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása. 
 

14. §. 
 

(1) A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes 
részére – kérelmére – másutt kell a közterület használat lehetőségét biztosítani.  

 
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra 

és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig 
ismételten nem tesz eleget. 

 
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

 
15. §. 

 
(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az 

engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület 
eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.  

(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben 
foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein 
túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő 
közterület használati díj megfizetésére kell kötelezni.  

(3) A Szent Erzsébet út 161. sz. alatti ingatlan mögötti területre a képviselőtestület 50 %-os 
kedvezményt biztosít 2014. december 15. – 2015. március 31. közötti időszakra a 
rendelet 1. sz. mellékletének 5. pontjában lévő díjból. *11 

 
Hatályon kívül helyezve *8 

 
16. §. 

*5 *8 
Hatályon kívül helyezve 

 
Értelmező rendelkezés 

 
Engedélyes: akinek a nevére a díjat megfizették 
 

17. §. 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
Huber Ferenc sk.     Buzás Istvánné sk. 
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polgármester      jegyző 
 
 
(Kihird.:2004.XII.23.) 
 
 
 
*1 A 29/2005.(IX.30.) önk.rendelettel mód. (hatálybalép.2005.nov.1.) 
*2 A A 36/2006.(XII.1.) önk.rendelettel mód. (kihird.napja 2006.XII.1., hatályos 2007.I.1.) 
*3 A 13/2007.(IX.28.) önk.rendelettel mód. (A melléklet 8. pontjának módosítását 2008.jan.1-től kell 
alkalmazni) 
*4 A 2/2008.(II.7.) rendelettel mód. az 1. sz. melléklet (hatályos 2008.I.l.) 
*5 A 27/2010.(IX.24.) sz. rendelettel (hatályos 2010. október 1-től) 
*6 A 39/2011.(X.3.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. október 1-től, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell 
alkalmazni, egységes szerkezetbe foglalva) 
*7 Az 52/2011.(X.28.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. október 28., a 39/2011.(X.3.)  rendeletszám 
módosítása 39/2011.(IX.30.) rendeletszámra.) 
*8 A 20/2012.(IV.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. május 01-től) 
*9 A 48/2012.(IX.28.) rendelettel mód. (hatályos 2013. január 1-től) 
*10 A 26/2013.(IX.27.) rendelettel mód. (hatályos 2013. október 1-től) 
*11 A 38/2014.(XII.14.) rendelettel mód. (hatályos 2015. február 1-től, kivéve a rendelet 15. § (3) bekezdése, 
ami 2014. december 15-től) 
*12 A 15/2016.(XII.21.) rendelettel mód. (hatályos 2017. január 1-től) 
*13 A 4/2017.(II.15.) rendelettel mód. (hatályos 2017. február 16-tól) 
*14 A 15/2017.(VII.31.) rendelettel mód. (hatályos 2017. augusztus 1-től) 
*15 A 20/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2019. január 1-től)  
* 16 A 20/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2020. január 1-től) 
*17 A 24/2020.(XI.16.) önkormányzati rendelettel m ód. (hatályos 2021. január 1-től) 
*18 A 20/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2021. július 1-től) 
*19 A 15/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelettel mód. (hatályos 2022. január 1-től) 1. melléklet    
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*6 *9 *10*11*12*13*14*15*16*17*18*19 
1. melléklet   

a közterület használatról szóló rendelethez 
 
megnevezés      mért.egys. díj   díj 
1. személygépkocsi és a 3,5  
tonnát meg nem haladó gépjármű, pótkocsi   gjmű/év   38.000.- Ft 
       gjmű/hó     3.800.- Ft 
       gjmű/hét    1.250.- Ft 
 
2. 3,5 tonna összsúly fölötti gépjárművek és   gjmű/év   76.500.- Ft 
nyergesvontatók, mg.-i nyergesvontatók, nehézpótkocsik gjmű/hó     7.650.- Ft 
       gjmű/hét    1.350.- Ft 
 
3. egyéb vontatott eszköz     eszköz/év  31.250.- Ft 
       eszköz/hó    3.125.- Ft 
       eszköz/hét    1.150.- Ft 
 
4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyagok, építőanyagok 
    és tüzelőanyagok 1 hónap időtartamon túli tárolása m2/hó             1.050.- Ft 
 
5. építési- bontási törmelék    m2/hó             1.150.- Ft 
A Közszolgáltató által inert hulladék szállításához biztosított 
konténer közterületen történő tárolása ingyenes. 
 
6.1. idényjellegű és alkalmi árusítás         
6.1.1 közterület használat elárusító asztalról történő árusítás esetén  
 (max. 1,5 m szélességű asztalig)   fm/nap            300.- Ft 
6.1.2. közterület használat elárusító asztalról/pavilonból történő árusítás esetén  
 (1,5- 3,0 m szélességű asztal/pavilon méretig) fm/nap            500.- Ft 
6.1.3. közterület használat földről történő árusítás esetén m2/nap        150.- Ft 
6.1.4. gépjárműből történő árusítás 3,5 tonna súlyig  autó/nap   …3.000.- Ft 
                                                          3,5 tonna súly fölött autó/nap       5.000.- Ft 
6.1.5. gépjármű által történő közterület használat  
(ún. piaci napokon árusítási időben a Szent E. 161. 
és 161/a. sz. ingatlanok területén álló gépjárművek  
után fizetendő díj)      autó/nap       1.000.- Ft 
 
6.2. idényjellegű és alkalmi árusítás a Rendelet 1.§. b.,  
    második fordulatban meghatározott helyeken  
   (építmények közhasználatára átadott része), 
    kizárólag élelmiszer árusítás céljából   m2/nap        400.- Ft 
 
7. nem helyhez kötött mozgó árusítás   nap          1.400.- Ft 
 
8. vendéglátóipari és egyéb élelmiszeripari előkert  m2/hó          1.400.- Ft 
 
9.Városi rendezvényhez kötött kereskedelmi tevékenység m2/nap            1.200.- Ft 
 
10. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde, 
    sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon 
    - 25 m2-ig      m2/nap            265.- Ft 
    - 25 m2 feletti rész     m2/nap              115.- Ft 
 
11. hirdető berendezés, hirdetőtábla 
    - elfoglalt közterület 1 m2-ig    évi   1.265 Ft/m2/db 
    - elfoglalt közterület 1 m2 felett m2-enként  évi   4.430 Ft/m2/db 
    - hirdetőfelület 1 m2-ig     évi   1.840 Ft/m2/db 
    - hirdetőfelület 1 m2 felett m2-enként   évi   4.830Ft/m2/db 
    - közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény, 
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      ernyőszerkezet, cég- és címtábla, ablak, ablakszekrény évi   3.050 Ft/m2/db 
 
12. Filmforgatás céljára igénybevett közterület esetén: 
      - város belterületén      m2/nap      1.265.- Ft 
      - külterületén      m2/nap        850.- Ft 
 
13. Népi és iparművészeti termékek árusítása  m2/nap        250.- Ft 
 
14. Vendéglátó vállalkozásoknak alkalmi, közterületi  m2/nap     3.450.- Ft 
      árusítás  
 
15. Egyéb, a fenti 1-14. pontokban fel nem sorolt   m2/hónap       700.- Ft 
    közterület használat  
 

2. sz. melléklet 
 

A közterület használatról szóló rendelethez 
 
A rendelet 3. §. szerinti vállalkozási célra közterületet igénybe venni az alábbi helyen lehet: 
 
 
1.) Hatályon kívül helyezve *5 
 
2.) Móricz Zs. és Ady E. út kereszteződése 
 
3.) Újtelepi ÁBC előtti terület 
 
4.) A rendelet 13. §. g.) pontjában meghatározott esetekben az Ifjúsági Park lejáró útjától 

jobbra-balra 4 m széles sávban és a Sportpálya előtti út és a pálya kerítése közötti terület. 
 
5.) Szent Erzsébet út 161. számú ingatlan mögötti terület. *11 
 
6.) Hatályon kívül helyezve *9 
 
 
 

-.-.-.- 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


