
26/2007. (XII.18.) Ör. számú rendelet123 
 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 2.§. 13. pontja, valamint az 54. § (1) bekezdése alapján a közterületek különböző célú 
igénybevételét és használati díját a következő rendeletben szabályozza: 

 
Ál talános rendelkezések 

 
1.§  A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed 
ki. 
2. § Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az 
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeletetése különösen: a közlekedés 
biztosítása (utak terek), a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.) a 
közművek elhelyezése 
3. § A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos feladatot a polgármester látja el, a 
döntés előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi. 
 

Közterület-használati engedély, közterület-használati díj 
 
4. § (1) A közterület használatáért díjat kell fizetni. 
(2) A közterület-használati díj mértékét az 1.számú melléklet állapítja meg. 
(3) A díjat az elfoglalt terület négyzetmétere után kell megfizetni. 
 
5. § (1) Közterületet elfoglalni, illetve rendeltetéstől eltérő módon használni csak engedély 
alapján lehet. 
(2)45 Írásbeli kérelmet kell benyújtani annak, aki a közterületet igénybe kívánja venni. 
(3) Az engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. 
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell: 
 - a közterület-használat célját, időtartamát, igénybe venni kívánt terület 
nagyságát 
 - a közterületen folytatni kívánt tevékenységet. 
  
(5) Az engedélynek tartalmaznia kell: 
 - az engedélyes nevét, lakcímét 
 - a közterület-használat helyét, célját, időtartamát, feltételek meghatározását, az 
igénybe vett terület nagyságát, 
 - az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot 
helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, 
 - a közterület-használat mértékét, fizetésének módját 
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1 Módosította a 16/2010.(XII.21.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2011. január 1-jén. 
2 Módosította a 2/2014.(I.28.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2014. február 1-jén. 
3 Módosította a 11/2014.(V.27.) Ör. számú  rendelet. Hatályos 2014. június 1-től. 
4 Módosította a 24/2008.(XII.16.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2009. január 1-től. 
5 Hatályon kívül helyezte a 24/2009.(IX.29.) Ör. számú rendelete a (2) bekezdést, s a jelenlegi (3) bekezdés 
jelölése (2) bekezdésre,  a (4) bekezdés jelölése (3) bekezdésre, az (5) bekezdés jelölése (4) bekezdésre, a (6) 
bekezdés (5) bekezdésre változik. 
6 Hatályon kívül helyezte a 24/2008.(XII.16.) Ör. számú rendelet és a korábbi  (7) bekezdés (6) bekezdésre 
változik. Hatálytalan 2009. január 1-től. 



(6)7 A közterület-használat az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet előírásainak betartása mellett engedélyezhető. 
 
6.§  
(1) A közterület-használati engedélyt meghatározott időtartamra lehet megadni.  
(2)8 A díjat a közterület engedélyben foglalt időtartamra kell megfizetni.” 
 
7.§ A közterület-használati díjat az önkormányzat költségvetési számlájára, közvetlenül a 
pénztárba vagy csekkbefizetési lapon a közterület használatának megkezdésekor, illetve egy 
napot meghaladó időtartam esetében havonta minden hónap 5. napjáig kell megfizetni. 
 
8. § Használati díjat magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt köteles fizetni. 
 
9. § A kijelölt területet a használat után az igénybevevő köteles az eredeti állapotában 
helyreállítani vagy ha ez nem lehetséges, akkor az okozott kárt megtéríteni.  
 

A közterület használatára vonatkozó egyéb szabályok9 
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Szabálysértési rendelkezések11 
 
 

Záró rendelkezések 
 
11. § (1) Ezen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik. 
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az 5/1991.(VI.17.) Ör. számú rendelet. 
 
 
12.§12 Az Európai Unió jogának való megfelelés 16.§ e rendelet a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123EK irányelvének 
figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
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7 Beiktatta a 11/2014. (V.27.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2014. június 1-től. 
8 Módosította a 24/2008.(XII.16.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2009. január 1-től. 
9 Hatálytalanította a 9/2012.(V.29.)Ör.számú rendelet. Hatályát veszti 2012.06.01-től 
10 A rendelet 10-11-12.§-át Hatályon kívül helyezte a 24/2008.(XII.16.) Ör. számú rendelet, s a jelenlegi 13.§ 
jelölése 10.§-ra változik, 14.§ jelölése 11.§-ra változik. Hatálytalan 2009.01.01-től 
11 Hatálytalanította a 9/2012.(V.29.)Ör.számú rendelet. Hatályát veszti 2012.06.01-től 
12 Beiktatta a 24/2009.(IX.29.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2009. október 1-jén. 
 
 
13 Módosította a 24/2008.(XII.16.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2009.01.01-től. 
14 Módosította a 34/2009.(XII.22.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2010. január 1-én. 
15 Módosította a 16/2010.(XII.21.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2011. január 1-től. 
16 Módosította a 22/2011.(XII.19.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2012. január 1-én.  
17 Módosította a 19/2012.(XII.18.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2013. január 1-én. 
18 Módosította a 20/2013.(XII.17.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2014. január 1-én. 
19 Módosította a 2/2014.(I.28.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2014. február 1-én. 
20 Beiktatta a 11/2014.(V.27.) Ör. számú rendelet. Hatályos 2014. június 1-től. 
 



Megnevezés A 
Városközpont 
nagylétai és 
vértesi részen 

a.) árusító és 
egyéb fülke 
Ft/m2/hó 

835 

b.) önálló 
hirdetőtábla 
Ft/m2/hó 

1.050 

c.) építési 
munkával 
kapcsolatos 
építőanyagok 
Ft/m2/nap 
 
törmelék 
Ft/m3/nap 

165 
 
 
 
 
500 

d.) 
idényjellegű 
árusítás 
Ft/m2/nap 

255 

e.) alkalmi és 
mozgó árusítás 
Ft/m2/nap  
(rakfelület m2-
e után) 
mozgóbolt 
Ft/nap 
létavértesi 
székhelyű 
mozgóbolt 
Ft/nap 

365 
 
 
 
 
4.000 
 
 
2.250 

f.) 
vendéglátóipari 
előkert 
Ft/m2/hó 

315 

g.) 
mutatványos 
tevékenység 
(céllövölde), 
kulturális 
tevékenység 
(cirkusz) külön 
megállapodás 
szerint  

13.490  
Ft/nap 



h.) 
kereskedelmi, 
vendéglátó 
egység épületei 
által elfoglalt 
terület után, 
melyek 
önkormányzati 
területek; 
  
használt egyéb 
terület (udvar) 
Ft/m2/hó 

 
 
475 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 

i.) lakossági 
szolgáltató és 
egyéb 
tevékenység 
céljára épült 
épületek által 
elfoglalt terület 
után Ft/m2/hó 

 
320 

j.) vendéglátó 
egység által 
elfoglalt járda 
Ft/m2/hó 

1.000 

k.) tricikliről 
történő árusítás 
Ft/nap 

2.000 

 
      k.m.f. 
    
   Menyhárt Károly sk.   Csige Tünde sk. 
      polgármester    jegyző 
 
 
 
„Egységes szerkezetbe foglalva” 
Dátum:2014. június 03. 
 
Bertóthyné Csige Tünde sk. 
 jegyző 


