
 

 

TAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/1999. (IX.14.) önkormányzati rendelte 

 

a közterület használatáról és a reklámozás 

rendjének szabályozásáról 

(egységes szerkezetben) 

 

 

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek használatáról és  a  

reklámozás rendjéről a következő rendeletet alkotja: 

 

 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közterületet használó, valamint a 

reklámtevékenységet folytató természetes és jogi személyekre, vállalkozókra és jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra. 

(2)1 A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Takácsi község közigazgatási területén belül az ingatlan-

nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre,  továbbá a belterületi 

földrészletek azon részére, amelyeket közhasználatra átadtak,  vagy  amin  reklámhordozót  

elhelyeztek a /3/ bekezdésben foglalt korlátozással. 

 Közterület használati engedélyt kell beszerezni: 

a) hirdető berendezés, hirdetőtábla, továbbá cég-és címtábla elhelyezéséhez, 

b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány   

árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére, 

c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 

d) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, 

e) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység   céljára, 

f) közművek elhelyezésére 

(3)2 A rendelet hatálya nem terjed ki  

a) a közutakra, közutak használatáról a közút kezelője, tulajdonosa rendelkezik a rendőrség 

hozzájárulásával. 

b) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében 

végzett munkához, 

c) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének 

elfoglalásához. 

(4)3 Nem adható közterület használati engedély: 

a) bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására. 

b) a közlekedés biztonságát akadályozó berendezések és anyagok elhelyezésére, 

c) a lakosság életvitelét zavaró tárgyak, létesítmények, anyagok elhelyezésére. 

d) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására, 

e) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi 

tárolására  

 

 

                                                           
1 Módosította: a 3/2010. (II. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. február 4-től 
2 Beiktatta: a 3/2010. (II. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. február 4-től 
3 Beiktatta: a 3/2010. (II. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010.február 4-től 



 

 

 

II. fejezet 

A közterület-használat szabályai 

 

2.§ (1) A közterület mindennemű igénybevételének engedélyezése iránti kérelmet a 

polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani. Az engedély kiadásáról a polgármester dönt.  

(2) Új lakás építése esetén az építési engedély  jogerőre  emelkedésétől  számított  két évig 15 

m2 közterület használata díjtalan. 

(3)/ Egyéb – engedélyköteles – építkezéseknél az építési engedély jogerőre emelkedésétől 

számított fél évig 10 m2 közterület elfoglalása díjtalan. 

(4) A közterületen tárolt építési anyag rendezettségéről gondoskodni  kell,  nem  kerülhet 

csapadékvíz-elvezető létesítményekbe,  nem akadályozhatja a gyalogos és gépjármű forgalmat. 

Ettől eltérni csak az engedélyező hatóság rendelkezése alapján lehet. 

 

A közterület filmforgatási célú használata4 

 

2/A. §5 (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti 

filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú 

közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel 

kell alkalmazni. 

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díja az 

Mgtv. 3. melléklete 7. pont szerinti, a város, a megyei jogú város közigazgatási területének nem 

díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei soron meghatározott díjjal 

azonos mértékű. 

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 

Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő 

témájú filmalkotások. 

(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 25 % lehet. 

2/B.6 § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot. 

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-

használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 

események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani 

és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A 

közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti 

esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 

(4) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, 

technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. 

(5) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz 

az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. 

(6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem 

tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

(7) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 

vonatkozóan érvényes közterület-használatiszerződés van, a közterület-használat jóváhagyását 

meg kell tagadni. 

 

                                                           
4 Beiktatta: a 13/2013. (VII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. július 15-től 
5 Beiktatta: a 13/2013. (VII. 14.) önkormányzati rendlelet. Hatályos: 2013. július 15-től 
6 Beiktatta: a 13/2013. (VII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013.  július 15-től 



 

 

3.§ (1) Tilos a közterületet beszennyezni, közterületen bárminemű  szemetet  (háztartási 

hulladékot, ürüléket, állati tetemet és trágyát,  fertőző,  robbanás- és tűzveszélyes anyagot,  

göngyöleget és veszélyes hulladékot), veszélyes anyagot, elhasznált tárgyat (csomagoló 

anyagot, roncsot, tartós fogyasztási cikket),  gumiabroncsot  (kivéve reklámozás céljára egy  

darab,  maximum 80 cm átmérőjű gumiabroncsot),  hatósági  jelzés nélküli járművet,  

járműelemet elhelyezni,elszórni, eldobni. 

 

(2) Tilos a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket (hulladékgyűjtőket, 

padokat, játékokat, világítótesteket), műtárgyakat, műalkotásokat beszennyezni, megrongálni 

 

(3) Közterületen a szemét és hulladék elhelyezésére a szemétgyűjtő edényzet szolgál.  

 

(4) Tilos közterületen két tonna saját tömeg feletti tehergépkocsival, továbbá súlykorlátozás 

nélkül vontatóval, nyerges-vontatóval, autóbusszal, mezőgazdasági gépjárművel, 

munkagéppel, állati erővel vont járművel, illetve járműszerelvényeivel, valamint pótkocsival 

és lakókocsival két órán túl várakozni. Kivételt képeznek az adott célra kijelölt közterületi 

parkolóhelyek. 

 

(5) Közterületen kereskedelmi és vendéglátói tevékenységet folytatók kötelesek az általuk 

bérelt területet és a tevékenységtől függően annak környékét tisztán tartani, az árusításból eredő 

hulladékot összegyűjteni, és a hulladék elszállításáról naponta gondoskodni. 

 

(6) Közterületet is igénybevevő rendezvények alatt és után a közterület takarítását az 

engedélyező hatóság a résztvevőknek köteles előírni, a végrehajtást ellenőrizni, a kötelezett 

pedig köteles az előírásoknak eleget tenni. Ha az engedélyező hatóság a közterület takarítását 

nem látja biztosítottnak, a bérleti díjban ennek költségét érvényesítnie,  és a rendezvény után a 

takarításról megfelelő módon gondoskodnia kell. 

 

(7) Az építést, bontást végző engedélyes köteles biztosítani a rendet és tisztaságot az építkezés 

körüli közterületen. 

 

(8) Építési anyagot elsődlegesen magánterületen kell tárolni, amennyiben erre nincs mód, abban 

az esetben a közterület felhasználási engedélyben meghatározott helyen, módon és időtartamig 

szabad elhelyezni. 

 

(9) Tilos közterületen járművet mosni, javítani, szerelni. 

 

(10) Az egyes ingatlanok tulajdonosának, használójának kötelessége gondoskodni: 

 

       a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha 

a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) rendben tartásáról, 

 

       b) az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz elvezető árok, folyóka és az ezeken levő műtárgyak 

folyamatos tisztán tartásáról. 

 

(11) A (10) bekezdésben foglalt kötelezettségek a beépítetlen  - használaton kívüli -  

ingatlanokra is vonatkoznak. 

 

(12) A járdáról letakarított havat úgy kell elhelyezni,  hogy a biztonságos gyalogosforgalmat és 

a közúti járműforgalmat ne akadályozza. 



 

 

 

III. fejezet 

A közterület-használat díjtétele, engedélyezése 

 

4.§ (1) A közterület-használati díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(2) Önálló hirdető berendezés esetén a hirdetési felület képezi a díjszámítás alapját.  Két  oldali 

hirdetőfelületnél oldalanként kell a tarifát megállapítani. 

(3) A közterület hasznosítására, valamint az építési engedély kiadásával kapcsolatos közterület 

használatára legfeljebb egy évre köthető bérleti szerződés, a 2.§ /2/ bekezdésben foglaltak 

kivételével. A bérleti szerződés megkötésére a polgármester jogosult.  

(4) Amennyiben ugyanazon közterületre több igénylő jelentkezik, ez esetben a közterület-

használat jogát versenytárgyalás útján kell eldönteni.  Az induló ár az 1. számú mellékletben 

foglalt díjtétel. 

(5) Az egyes ünnepekhez, illetve rendezvényekhez kapcsolódó (alkalmi cikkek árusításának) 

közterület-használatával kapcsolatos bérleti szerződések megkötése, az erre vonatkozó 

díjtételek megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik. 

(6)7 A közművek létesítményeinek elhelyezéséhez kapcsolódóan, valamint búcsúi 

tevékenységhez kapcsolódóan a közterület használati díj megállapítása – az engedélyezővel 

történő – egyedi megállapodás alapján történik. 

(7)8 A közterület használati díjat a rendelet 1 sz. mellékeltében meghatározott díjtételek alapján 

az engedélyező állapítja meg. 

(8)9 A közterület használati díjat az önkormányzat 11748045-15426888 számú költségvetési 

elszámolási számlájára kell befizetni, az engedély megadásáról szóló határozatban foglalt 

határidőre. 

Az engedély iránti kérelem 

 

4/A.10 § (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni 

kívánja. 

(2) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény 

elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie. 

(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, 

építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell 

kérnie. 

(4) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének illetve telephelyének címét, 

b) a közterület használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterületet állandó jelleggel 

kívánja használni, 

c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói, 

működési engedély) egy másolati példányát, 

e) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozat egy 

példányát, 

f) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak 

nevét és címét. 

(5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a 

közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot. 

                                                           
7 Beiktatta: a 3/2010. (II. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. február 4-től 
8 Beiktatta: a 3/2010. (II. 4.) önkormányzati rendelet: Hatályos: 2010. február 4-től 
9 Beiktatta: a 3/2010. (II. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. február 4-től 
10 Beiktatta: a 3/ 2010. (II. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. február 4-től 



 

 

 

Az engedély megadása 

4/B.§11 (1) Az engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét, 

b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel 

bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű, 

c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos 

meghatározását, 

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 

előírásokat, 

e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására 

vonatkozó kötelezettség előírását, 

f) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját. 

(2) A közterület használat – az 5. § (3) bekezdésében említett esetben – csak az építési munka 

végzésének tartamára engedélyezhető. 

(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a 

tárolás csak a munka-, baleset-és egészségvédelmi rendszabályokban előírt módon történhet. 

 

A közterület használat egyéb szabályai 

 

 

4/C. §12 (1) A közterület használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) köteles 

az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett hulladék, szemét 

elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodni. 

(2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, valamint a tevékenység 

folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói, magánkereskedői igazolvány, működési 

engedély, díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező hatóságok 

vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni. 

(3) A közterület használat a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével csak határozott 

időre engedélyezhető. A határozott időre szóló közterület használat legkisebb időtartama 1 nap, 

leghosszabb időtartama 2 év. 

(4) Határozatlan időre engedélyezhető közterület használatok: építési (létesítési) engedélyhez 

kötött épület vagy más építmény, hirdető berendezés, hirdetőtábla elhelyezése. 

(5) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre 

jogosító okirat érvénye megszűnik. 

(6) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam 

lejárta előtt 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható. Az engedély szüneteltetésére 

nincs lehetőség. 

                                                           
11 Beiktatta: a 3/2010. (II. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. február 4-től 
12 Beiktatta: a 3/2010. (II. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. február 4-tól 



 

 

 

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei 

4/D. §13 (1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester 

gondoskodik. 

(2) A közterület engedély nélküli használata esetén a polgármester a használót határidő 

tűzésével felhívja a közterület használati engedély beszerzésére. 

 

(3) Ha a használó a közterületet olyan célra veszi igénybe, amelyre nem adható közterület 

használati engedély a polgármester határidő tűzésével a használat megszüntetésére, és a 

közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának 

helyreállítására hívja fel.  

A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása 

4/F. §14 (1) Az engedélyező – a közterület használati engedély bevonására történő 

figyelmeztetés mellett határidő kitűzésével – felszólítja, a szabálytalanság megszüntetésére azt 

az engedélyest, aki: 

a) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról, fenntartásáról nem 

gondoskodik, 

b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, 

c) az engedélytől eltérő terméket árul, 

d) a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi, 

e) a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg. 

 

(2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem tesz eleget, 

tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni. 

 

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

módon használja. 

 

(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles az engedély 

visszavonását kezdeményezni az eljáró hatóságnál. 

 

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot 

– minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

 

(6) Ha a közterület használat a (1) vagy (2) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már 

esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. 

 

IV. fejezet 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

                                                           
13 Beiktatta: a 3/2010. (II. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2010. február 4-től 
14 Beiktatta: a 3/2010. (II. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. február 4-től 



 

 

 

5.§15 

 

Értelmező rendelkezések 

5/A.16 § E rendelet alkalmazása szempontjából: 

(1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-

nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott 

területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés 

biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a 

közművek elhelyezése. 
(2) Üzemképtelen jármű: 

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti  

forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, 

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, 

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű. 

 

 

6.§ (1) E rendelet alkalmazása esetén:  

a) reklám, hirdetés: valamely tény, állítás, körülmény,  információ közzététele reklámoztató, 

hirdettető érdekében, 

b) reklámhordozó: azon ingatlan, tárgy, berendezés, amelynek felületén reklám, hirdetés 

jelenik meg. 

 

7.§ (1) A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.  Rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(2)17 E rendelet 1. sz. mellékletében foglalt díjtételek 2011. január 1-től érvényesek. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

         Kunszt Szabolcs                                                                          Vida László Gábor 

            polgármester                                                                                      jegyző 
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1. melléklet az 5/1999. (IX. 14.) rendelethez 

 

 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAI DÍJ TARIFA MÉRTÉKE 

 

 

A közterület-használat formái 

 

 

a/ kereskedelmi tevékenység                               

            320,-Ft/m2/nap               830,-Ft/m2/hó 

 

 

b/ árusítófülke           10 m2  alatt                          

    pavilon            530,-Ft/m2/hó             5.250,-Ft/m2/év 

    

     automata               10 m2  felett                        

    elhelyezése                                                       180,-Ft/m2/hó             1.790,Ft/m2/év 

 

 

c/ építőanyag 

    (építési munkával kapcsolatos építőanyag          

      és törmelék tárolása)                                        160,-Ft/m2/hó 

 

 

d/ egyéb reklámhordozók                                        

    (1 m2 feletti falikarok, cégérek)                            530,-Ft/m2/hó 

 

 

e/ óriásplakát                                                         

             3.150,-Ft/m2/hó 

 

f/ mozgó árusítás, mozgóbolt            

                                1.260,-Ft/nap 

 

Fenti díjtételek az ÁFÁ-t tartalmazzák! 

 

 

 

 

 


