
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2009. (X. 14.) rendelete 

a közterületek használatáról 
 
 
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

A rendelet célja 
 
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek meghatározzák a közterület 
eredeti funkciójától eltérő használatát, a közterület-használati díj mértékét, fizetésének módját. 
 

2.§ 
A rendelet hatálya kiterjed Parád Nagyközség közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában 
lévő valamennyi közterületre, az azt használó természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a település területén 
tartózkodnak és tevékenykednek. 
 

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele 
 

3.§ 
(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges. 
 
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a.) mindenféle hirdető-berendezés egyéb reklámhordozó elhelyezésére, 
b.) árusító és egyéb pavilon elhelyezésére, 
c.) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére, 
d.) építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
e.) alkalmi és mozgóárusításra, 
f.) kiállítás, mutatványos tevékenység céljára, 
g.) vendéglátó-ipari előkert, terasz céljára,  
h.) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására, 

 
4.§ 

(1) Nem kell közterület-használati engedély: 
a.) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) 

területének elfoglalásához, 
b.) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez, 
c.) közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett hírközlési tevékenységgel 

kapcsolatos berendezések és létesítmények, közművek, valamint az ilyen célt szolgáló 
oszlopok közterületen történő elhelyezéséhez, 

d.) a lakosság részére az önkormányzat által évente meghirdetett, kizárólag a 
lomtalanítási akció időtartama alatt elhelyezett anyagok tárolásához. 

e.) az önkormányzat költségvetése terhére megvalósuló bármely építési munkával 
összefüggő közterület-használat esetén, 

f.) az önkormányzat hivatalos rendezvényei közterület-használata esetén, 
g.) a képviselő-testület határozata alapján bármely más esetben. 
 

(2) nem adható közterület-használati engedély: 
a.) közcélú zöldterületen és természeti területeken rendezvények és indokolt építési 

munkálatok kivételével. A kivételezett esetekben a közterület-használati engedélyben 
meg kell határozni a közterület-használót terhelő, a zöldterület helyreállításának 
módját és mértékét, 

b.) gépjárművek várakozó helyéül szolgáló közterületre, ha a közterület-használat a 
parkolási lehetőséget korlátozza, csökkenti vagy akadályozza, kivéve az építési 
munkálatokkal kapcsolatos tevékenységeket, 
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c.) közutak mentén azon területsávokra, ahová a tervezési 
szabványoknak megfelelően közlekedési (forgalomtechnikai) eszközök kerülhetnek 
elhelyezésre, 

d.) a lakosság nyugalmát zavaró tevékenység végzésére. 
 

Az engedélyezési eljárás 
 

5.§ 
(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. Az 

engedély megadásáról a polgármester dönt: 
(2) A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálása során figyelemmel kell lenni a 

közérdekre és a településkép védelmére. 
(3) A tulajdonosi hozzájárulás megtagadható, ha az engedélyezés önkormányzati érdeket sért, 

vagy sértene. 
(4) A közterületeken a közterület-használat engedélyezése – annak célját tekintve – eltérő 

feltételekhez köthető, részben vagy teljes egészében korlátozható, illetve megtiltható. 
 

6.§ 
(1) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a.) a közterület-használat helyét feltüntető léptékhelyes helyszínrajzot, 
b.) kereskedelmi, szolgáltató célokra vonatkozó kérelem esetén, az árusítás tervezett 

módját bemutató méretarányos műszaki rajzot, típusterv esetén fényképet, 
c.) reklám- és hirdetéshordozó berendezés, cég- és címtábla elhelyezése esetén ezek 

méreteit, színezését, betűméretet, egységes megjelenést tartalmazó műszaki vagy 
látványtervet, 

d.) mutatványos tevékenység esetén az összes berendezés műszaki alkalmasságát igazoló 
érvényes tanúsítvány másolatát, 

e.) üzemképtelen személygépkocsi elhelyezése esetében, a forgalmi engedély másolatát, 
f.) idényjellegű árus és alkalmi, mozgóbolti árusítás esetén – ha ilyennel rendelkezik – a 

mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet, 
g.) mutatványos tevékenység, egyéb kulturális, sport, politikai célú rendezvény esetén a 

terület takarítására vonatkozó megrendelés, szerződés-másolatát vagy a rendező szerv 
nyilatkozatát. 

 
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a folytatni kívánt tevékenységhez 

igazodóan – a kérelmezőt egyéb iratok mellékelésére is felhívhatja. 
 
(3) A kérelmezőnek az engedélyező szerv felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni 

kívánt tevékenység gyakorlására jogosító eredeti (hiteles) okiratot. 
 

7.§ 
(1) Az engedély 

- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 
- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy 
- visszavonásig adható meg. 
 

(2) Ha az engedélyben meghatározott idő érvényét veszti, - ellenkező megállapodás hiányában – 
az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül 
helyreállítani. 

 
8.§ 

(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály valamely hatóság vagy 
más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az 
engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki, azaz a tulajdonosi hozzájárulás nem 
helyettesíti a közterület jogszerű használatához esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket, 
eljárásokat. 

 
(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. 
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A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja 

 
9.§ 

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét az 1. számú 
melléklet tartalmazza. A közterület-használati díjak napi, heti, havi vagy éves időtartamra 
szólnak. 

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

 
(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény 

négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó – az 
alapterületen túlnyúló – szerkezet (ponyva, tető stb.) területének vetületét együttesen kell 
figyelembe venni. A közterület-használati díj megállapítása szempontjából a figyelembe 
vehető legkisebb elfoglalt terület 1 m2 akkor is, ha a ténylegesen elfoglalt terület ennél 
kisebb. A díj megállapításánál a töredék négyzetmétert egész négyzetméterként kell 
számításba venni, továbbá minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít. 

 
(4) A közterület-használati díjat a kérelmező a kérelemben meghatározott időtartamra egy 

összegben, előre a használat jellegétől függően napi, heti vagy havi rendszerességgel köteles 
megfizetni a polgármesteri hivatal költségvetési számlájára. A közterület-használati szerződés 
megkötésének feltétele a közterület-használati díj megfizetése.  

 
(5) A jelen rendelet 1. számú mellékletben meghatározott közterület használati díjaktól a 

Képviselő-testület a felek megállapodása szerint, egyedi szerződéssel eltérhet. 
 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 
 

10.§ 
A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – 
részben vagy egészben felmentést adhat, a következő esetekben:  

 
a.) Jótékony,  
b.)  közcélú rendezvény esetében, 

 
Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása 

 
11.§ 

(1) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem, engedéllyel 
legfeljebb 30 napig tárolható.  

 
(2) Az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált 

járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani. 
 

(3) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzembentartónak kell megkérni. 
 

Ellenőrzés, a jogellenes közterület-használat következményei 
 
 

12.§ 
(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester a jegyző 

közreműködésével gondoskodik. 
(2) Aki engedélyhez kötött esetben közterületet használati engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő 

módon, illetve azt meghaladó mértékben használ (a továbbiakban együtt: jogellenes közterület-
használat) az engedélyező hatóság felhívására köteles a jogellenes közterület-használatot 
haladéktalanul megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén – minden 
kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 
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(3) Amennyiben a jogellenes közterület-használat az engedélyezés feltételeinek egyébként 
megfelel – kérelemre – a közterület-használati engedély a jövőre vonatkozóan megadható. Ezzel 
azonban a használó nem mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. 

 
Szabálysértési rendelkezések 

 
13 § 

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ 
el és 30.000,- Ft-ig tejredő pénzbírsággal sújtható, aki megszegi e rendelet 3.§ (2), 7.§ (2), 
11.§ (1) és (2) , 12.§ (2) bekezdéséiben foglaltakat. 

 
14.§ 

Záró rendelkezések 
 

(1) Ez az önkormányzati rendelet 2009. október 16-án lép hatályba, hatályba lépésével 
egyidejűleg a közterületek díjáról szóló többször módosított 1/2009. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet 3. § hatályát veszti. 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerősen el nem bírált köz-területhasználat 
engedélyezési ügyekben is alkalmazni kell. 

 
(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 
 
Parád , 2009.október 8.  
 
                                Varró Gyula sk.                                   Nagy Oszkár sk. 

    jegyző                 polgármester 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2009. október 16-án került kihirdetésre. 
 
 
Parád, 2009. október 16.                                 
              Varró Gyula 
                    jegyző 
 
 
1. számú melléklet 
 

A közterületek használatáról szóló rendelethez 
 
 
1. Árusítófülke, pavilon  600.-Ft   /m2/hó 
 
2. Üzemképtelen jármű  200.-Ft /db/nap 
 
3. Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás:  100.-Ft /m2/ nap      
 
4. vásári – piaci árusítás  315.-Ft /m2/nap    
 
5. Alkalmi, idényjellegű, és/vagy mozgó bolti árusítás  300.-Ft /m2/nap 
 
6. Vendéglátóipari előkert, terasz Parádfürdő településrészen:  800.-Ft   /m2/hó 
 
7. Mutatványos tevékenység, kiállítás  20.000.-Ft /nap 
    (Palócnap – falunap stb.) 
 


