
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2018.(III.01.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról  
 
 
 

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében és  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi 
sajátosságokra való tekintettel a következő rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 
1. § 
 

A rendelet célja: Meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, 
figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a községrendezési és közlekedésbiztonsági 
szempontokra. Megállapítja a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját. Szabályozza 
az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást. 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Cserszegtomaj nagyközség közigazgatási területén belül az ingatlan-
nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, 
továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részeire. 

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a nagyközség területén 
tartózkodnak és tevékenykednek. 

 
3. § 
 

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – 
állaguk sérelme nélkül, és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen 
használhatja. 
 

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybe vétele 
 
4. § 
 

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély, vagy 
Képviselő-testületi hozzájárulás és terület bérleti szerződés szükséges. 
a.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41.§ (4) bekezdése 
alapján a Képviselő-testület egyes hatásköreit a Képviselő-testület szerveire ruházhatja át. 
b.) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.23.) az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete 1. számú melléklete 
alapján a Képviselő-testület a közterület használat igénybe vételének engedélyezését a 
polgármesterre ruházza át. 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, 

hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére, 
b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezéséhez, 
c) szobor, emlékmű, és köztárgyak elhelyezésére, 
d) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére, 
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e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag- és törmelék, egyéb kiterjedésű anyagok 
elhelyezésére, 

f) alkalmi- és mozgó árusításra, 
g) kiállítás, alkalmi vásár céljára, 
h) vendéglátó-ipari előkert kitelepülés céljára, üzleti szállítás-, illetve rakodás alkalmával, 

göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, 
i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására. 

 
 

5. § 
 

(1) A közterület állandó jellegű használatához Képviselő-testületi hozzájárulás és területbérleti 
szerződés szükséges az alábbiak szerint: 

a) az üzlethelyiségek és egyéb árusító épületek, 
b) az üzemanyag-töltő állomás és a hozzá kapcsolódó tároló helyek, 
c) az ipari- és raktárépületek elhelyezéséhez, 
d) egyéb termelési célú terület használathoz,  
e) gazdasági tevékenység folytatásához szükséges közterületi igénybevételhez. 

(2) A közterület állandó jellegű használatát építmény létesítés céljára a funkció megkötésével 
hagyja jóvá a Képviselő-testület. 

(3) A közterület állandó jellegű használatához az építmények elhelyezéséhez az igénybe vevő, 
illetve az építtető félnek terület bérleti szerződést kell kötni. A bérleti szerződés 
érvényességi feltételeként ki kell kötni, hogy a bérlő meghatározott időn belül az építési 
engedélyt köteles megszerezni. A bérleti szerződést a polgármester írja alá. 

 
6. § 
 

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

területének elfoglalásához, 
b) az út tartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez, 
c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, továbbá 

közművek hibaelhárításának érdekében végzett munkákhoz, illetve lerakásához, feltéve, 
hogy az a közlekedést nem akadályozza. 

 
7. § 
 

(1) Nem adható közterület-használati engedély: 
a) közlekedési területen csak a közlekedési szakhatóság hozzájárulásával, 
b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények kivételével 

szeszesital árusításra, 
c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, autóbusz közterületen való tárolására, 
d) a lakosság nyugalmát, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére. 

 
 

8. § 
 

(1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetéstől eltérő 
módon kívánja használni.  

(2) Az engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerint kell benyújtani, a közterület 
használat megkezdése előtt legalább 8 nappal, ellenkező esetben a kérelem elutasítható.  

(3) Az engedély   
- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 
- megállapított feltétel bekövetkeztéig,  
- illetőleg a visszavonásig adható meg. 
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(4) Ha az engedély érvényét veszti az engedélyes köteles saját költségén a közterületet 
helyreállítani. 

(5) A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási 
kötelezettség nélkül. 

(6) A már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. 
 

9. § 
 

(1) A közterület használati engedély megszerzése nem mentesíti az engedélyest a kérelem szerinti 
létesítéshez vagy tevékenységhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól. 

(2) A közterület használati engedély másra át nem ruházható.   
    

10. § 
 

(1) A közút nem közlekedés célú igénybevételével járó közterület használat engedélyezéséhez, 
valamint az önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezéséhez, az 
illetékes hatóság előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. 

(2) Élelmiszer árusítás esetében az illetékes hatóság előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. 
(3) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. A 

jegyző jogosult ellenőrizni, hogy a közterület használója a terület használása során a területet 
rendeltetésszerűen használja-e. 

(4) Tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köztéri 
berendezésre és út tartozékra elhelyezni. 

 
A közterület használati díj mértéke, fizetésének módja 

 
11. § 
 

(1) A bérlő a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét az 1. számú függelék 
tartalmazza, a fizetendő díjat az igénybevétel előtt kell az Önkormányzat részére befizetni. 

(2) A közterületek nagyságának alapterületét m2-ben kell kiszámítani. Cég-, cím-, és hirdetőtábla 
esetén annak felületét kell alapul venni.  
A díj szempontjából minden megkezdett nap, hónap, m2 egésznek számít. 

 
 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 
 
12. § 
 

A Képviselő-testület a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – 
kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat: 

- ha azt az engedélyes szociális helyzete indokolja, 
- jótékony és közcélú rendezvényekhez, 
- választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezéséhez. 

 
A közterület filmforgatási célú használata 

 
    13. §. 

 
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása 
céljából történő közterület – használat vonatkozásában a Rendelet szabályait az e szakaszban foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.  
 
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi 
hatásköröket a polgármester gyakorolja.  
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(3) A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra az Mgtv-ben és annak 
felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezése az irányadó.   
 
(4) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. 
Vasár-és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.  
 
(5) A filmforgatás célú közterület-használat naponta 7.00 – 21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, 
különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam engedélyezhető.  
 
(6) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem 
tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.  
 
(7) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó köteles a használat teljes 
időtartama alatt a használt közterület tisztán és rendben tartásáról gondoskodni.  
 
(8) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását követően a 
filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események 
elhárítását követő 5 napon belül a kérelmező számára a közterület használatot biztosítani kell.  
 
(9) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-
használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, 
vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződéstől eltérően 
szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg. 
 
(10) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránti kérelmet nyújtottak be, a 
már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez. Amennyiben az adott közterületre 
vonatkozóan már érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását 
meg kell tagadni.  
 
 

14. §. 
 

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:  
a) forgatási helyszín esetében: 150 Ft/m2/nap 
b) technikai kiszolgálás és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap. 

 
(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól az Mgtv. szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, 
valamint a filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása.  
 

 
 

Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei 
 
15. § 
 

A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzését a jegyző végzi. 
a) Az engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használat esetén a közterület használót a jegyző 

határidő kitűzésével felhívja a használat beszüntetésére és a közterület eredeti állapotának 
helyreállítására. 

b) Amennyiben a közterület használó a jegyző felhívásának nem tesz eleget, az önkormányzat az 
eredeti állapotot helyreállíttatja, amelynek költségeit a közterület használóra terheli. 

c) Ha az engedélyes a közterületet írásbeli felszólítás ellenére sem az engedélyezett célra és módon 
használja, abban maradandó kárt okoz, beszennyezi, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz 
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eleget, az engedélyt vissza kell vonni. Az engedélyes a közterületet ez esetben is köteles 
helyreállítani. 
 

 
Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása 

 
16. § 
 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:  
a) hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként forgalomban csak 

ilyen jelzéssel vagy engedéllyel vehet részt, 
b) baleset során megsérült és elhagyott jármű, 
c) műszaki állapotánál fogva közlekedésre alkalmatlan roncs. 

(2) Közterületen álló üzemképtelen járművet a tulajdonos saját költségén köteles a közterületről 30 
napon belül eltávolítani. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a közterületek használatáról szóló 19/2005.(IX.21.) önkormányzati rendelete. 
 
 
Kelt: Cserszegtomaj, 2018. február 28. 
 
 
 
 
 
 Bartha Gábor       dr. Milus Lajos 
 polgármester             jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2018. március 01. 
 
 
 
 
 
 dr. Milus Lajos  
       jegyző 



 
1. számú melléklet a közterületek használatáról szóló 7/2018.(III.01.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Kérelem 
 
 

1. A kérelmező neve, személyi ig. száma:  

2. Állandó lakhely, székhely címe: 

3. Közterület használat célja: ………………….. időtartama: ……………………… 

4. A közterület használat 

a) helye (telepítési helyszínrajz): 

b) módja, mértéke (m2-ben): 

c) az engedélyhez használt utca berendezési tárgy műszaki leírása 

(anyaga, rögzítés módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett 

legnagyobb összsúly, stb.): 

5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma: 

6. Melléklet: A reklámtábla szerkesztett feliratát tartalmazó vázlat a tábla és a hirdetési felület 

méretének meghatározásával. 

 

Dátum, kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 



1. számú függelék a közterületek használatáról szóló 7/2018.(III.01.) önkormányzati rendelethez 

 

A közterületek ideiglenes jellegű használati díjai 
 

Közterület használat célja Közterület használat díja 
A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), 
ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cég 
és címtábla 

250 Ft/ m2/hó 

Árusító fülke, pavilon 400 Ft/ m2/hó 
Gazdasági tevékenységhez kötődő gépjármű tárolása 400 Ft/ m2/hó 
Önálló hirdető berendezések, táblák 500 Ft/ m2/hó 
Transzparensek 50 Ft/ m2/nap 
Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és 
törmeléktárolás, állványelhelyezés, egyéb kiterjedésű 
anyagok elhelyezése 

- 30 napon túl 
- 6 hónapig 
- 6 hónapon túl 
- egyéb esetekben 

15.§. b.) pontja esetén tárolási díj 

 
 
 

100 Ft/ m2/hó 
150 Ft/ m2/hó 
200 Ft/ m2/hó 
200 Ft/ m2/hó 

1000 Ft/ m2/nap 
Alkalmi mozgóárusítás 400 Ft/m2/nap 
Vendéglátóipari előkert 400 Ft/m2/hó 
Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek 
elhelyezése, árukirakodás 

300 Ft/m2/év 

Kiállítás 200 Ft/m2/nap 
Alkalmi vásár 500 Ft/m2/nap 
Rendezvények, a nem bevételes kulturális 
rendezvények kivételével 

 
10 Ft/m2/nap 

Közhasználatra még át nem adott közterületnek 
ideiglenes használata 

 
10 Ft/m2/nap 

Üzemanyagtöltő állomás és hozzá kapcsolódó út, 
járda, tároló hely, stb. 

500 Ft/m2/év 

 
Egyéb: a díj mértékét – a fentiek figyelembe vételével esetenként kell megállapítani. 
Egyéb területekre egyedi engedélyezés és díjmegállapítás szükséges. 
 

 
 


