
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
9/1995. számú rendelete 

 
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL  

ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL 
 

 
Izsófalva Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és az 
igénybevételi díjak mértékéről a következő rendeletet alkotja. 
 
 

A RENDELET HATÁLYA 
 

 
1. § (1) E rendelet hatálya Izsófalva közigazgatási területére az önkormányzat tulajdonában, 
és az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként bejegyzett földrészletre 
(továbbiakban: közterület) terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak 
és tevékenykednek 
 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI ENGEDÉLY 
 
 
2. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély 

szükséges. Az engedély megadása, vagy az engedély iránti kérelem elutasítása a 
polgármester hatáskörébe tartozik. 

(2) Közterület használati engedély szükséges: 
  a/ árusító és egyéb fülke elhelyezésére, 

 b/ a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos indítófülke, telephely, 
pénztárfülke, várakozó helyiség elhelyezéséhez, 

  c/ a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, 
  d/ alapzatos zászlórúd, 
  e/ tájékoztató, és mindenféle reklámtábla elhelyezéséhez, 
  f/ távbeszélő fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, 
  g/ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag elhelyezéséhez, 
  h/ alkalmi- és mozgó árusításhoz, javító- és szolgáltató tevékenységhez, 
  i/ vendéglátó-ipari előkert céljára, árukirakodáshoz, 
  j/ kiállítás, vásár, alkalmi vásár, cirkusz, sport- és kulturális rendezvény, és 
  mutatványos tevékenység céljára igénybe vett terület engedélyezéséhez, továbbá 
  k/ pénznyerő, és játék automaták közterületen történő üzemeltetéséhez. 
(2) A közterület használat 
 a/ állandó jelleggel, 
 b/ meghatározott időre, 
 c/  visszavonásig érvényesen engedélyezhető. 
(3) Egy napra szóló alkalmi és mozgóárusítás szóbeli bejelentés és a használati díj befizetése  
alapján is engedélyezhető. 
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AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA 
 

 
3. § (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie és a költséget annak kell vállalnia, 
aki a  közterületet használni kívánja. 
(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési engedélyhez kötött épület, vagy más 
építmény elhelyezése céljából szükséges az engedélyt, még az építési engedély megadása 
előtt az építtetőnek kell kérnie. 
(3) Ha közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, 
építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell 
kérnie. 
(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyt kérő nevét, állandó lakóhelyét, telephelyének címét, 
b) a közterület-használat célját, időtartamát, 
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység pontos meghatározását, szükség esetén az 
erre jogosító okirat számát. 

 
 

AZ ENGEDÉLY ELBÍRÁLÁSA 
 

 
4. § (1) Az engedély odaítélése során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, 
községrendezési terveket /tervet/ községképi, és műemléki, köztisztasági továbbá a 
közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában említett feltételek fennállását is. 
(2) A közterület időszakonként megismétlődő használatára esetenként, legfeljebb 1 évre lehet 
engedélyt adni. 
(3) Zajos, bűzös, illetőleg veszélyes tevékenység gyakorlására közterület használatbavételi 
engedély nem adható. 
(4) Szeszesital forgalmazására, közterület használati engedélyt adni nem lehet. 
5. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell: 
 

a.) az engedélyt kérő nevét, lakóhelyét, telephelyét, 
b.) közterület célját, időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel 

bekövetkezéséig érvényes, illetőleg, hogy az állandó jellegű, 
c.) közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos 

meghatározását, 
d.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásban 

foglalt előírásait, 
e.) az engedély megszüntetésére, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot 

visszaállítására vonatkozó kötelezettség előírását, 
f.) a közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetési 

módját. 
 
(2) Az építési munka végzésének tartamára vonatkozó közterület használatbavételi 
engedélyben szükség szerint elő kell írni a közterület felől a községképi követelményeket 
kielégítő kerítés létesítését. 
(3) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell 

a.) a közterület igénybevételét kérővel, 
b.) a polgármesteri hivatal pénzügyi előadójával, 
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c.) és az előkészítő eljárásban résztvevő és engedélyező szakhatóságokkal. 
 
 

AZ ENGEDÉLY ÉRVÉNYE 
 
6. § (1) Az engedély 

a.) meghatározott idő elteltéig, 
b.) a megállapított feltétel bekövetkezéséig, illetve 
c.) visszavonásig érvényes. 

 
(2) A közterület használati engedély érvényességének megszüntetését, vagy a 
magánvállalkozás megszüntetését annak bejelentésétől számított 8 napon belül az építési 
hatósággal közölni kell. 
 
 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ 
 

 
7. § (1) A közterület használó a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 
(2) A közterület-használati díj Izsófalva Nagyközség Önkormányzatát illeti meg. 
(3) A közterület-használati díj mértékét e rendelet melléklete határozza meg. 
(4) Amennyiben a közterületet többféle jogcímén használják, akkor az ott gyakorolt egyes 
tevékenységekre megállapított díjtételek közül a legmagasabbat kell fizetni. 
   
 

MENTESSÉG A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJ KIZETÉSE ALÓL 
 

 
8. § Nem kell közterület használati díjat fizetni 

a.) fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá vízügyi 
szolgálat létesítményeinek elhelyezésére, 

b.) közműveknek, valamint köztisztasági szerveknek, a feladatok ellátását szolgáló 
közérdekű létesítmények elhelyezésére. 

c.) postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények, illetve 
berendezések elhelyezésére, 

d.) országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti 
vállalatoknak és feladatuk ellátását szolgáló létesítmények elhelyezésére, 

e.) Szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, és köztárgyak 
elhelyezéséhez, 

f.) közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után. 
 
 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE, ÉS AZ ENGEDÉLY 
MEGVONÁSA 

 
 

9. § (1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett 
célra, vagy módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének, felszólításnak nem tesz 
eleget. 
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(2) Ha az engedélyt kérő a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
szándékát az engedély egyidejű visszavonása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 
 
(3) Ha a közterület a korábbiakban említett módon szűnt meg a már esedékessé vált és 
befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. 
 
 

A KÖZTERÜLET ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATÁNAK 
JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 
 

10. § (1) Ha a közterület használat engedélyhez kötött annak engedély nélküli használata 
esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a 
közterület eredeti állapotát saját költségén kártalanítási igény nélkül helyreállítani. 

(2) Azt, aki a közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben 
foglalt feltételektől eltérő módon használja, szabálysértést követ el, és húszezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés tetten ért elkövetőjét ötszáztól tízezer forintig 
terjedő helyszíni bírsággal sújthatja a polgármesteri hivatal erre felhatalmazott ügyintézője. 
(3) Ha a közterület engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés 
feltételeinek megfelel, kérelmére a hatóság közterület használatot engedélyezhet. 

 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

 
 

11. § A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban az államigazgatási 
eljárás szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
 

A RENDELET HATÁLYBALÉPÉSE 
 

 
 

12. § (1) E rendelet 1995. június 1. napján lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit 1995. 
június 1. napjától kell alkalmazni. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/1991. ÖK. sz. rendelet 
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Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 
20/2002. (XII. 13.) számú 

 
rendelete 

 
A MÓDOSÍTOTT 9/1995. SZÁMÚ KÖZTERÜLET HASZNÁLAT 

ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK 
MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
 

1. § A rendelet 1.számú melléklete jelen rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
módosul. 
2. § Jelen rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 

1.számú melléklet 
 
 

Sorszám Használati jogcíme:  
1. Árubemutató pult, vagy láda, falon elhelyezett 

Árubemutató, kirak. szekrény, önálló hirdető berendezés, 
Önálló vitrin (függőleges felületre/ 

216.-Ft/m2/hó

2.  Árusító és egyéb fülke, lakókocsi büfékocsi 288.-Ft/m2/hó
3. Pavilon 216.-Ft/m2/hó
4. Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye, gépkocsinként 5280.-Ft/m2/év
5. Sátorgarázs 2640.-Ft/m2/év
6. Az egyes létesítményekhez szükséges várakozóhely 

személygépkocsinként 
3960.-Ft/m2/év

7. Építési munkával kapcsolatos állvány építőanya 
lakásépítésnél és javításnál  

108.-Ft/m2/hó

8. Egyéb építési munkánál 144.-Ft/m2/hó
9. Teher és különleges gépjárművek és ezek vontató 

tárgyainak elhelyezése gépjárművenként és 
vontatmányonként 

6600.-Ft/m2/év

10. Idényjellegű árusítása 468.-Ft./m2/hó
11.  Alkalmi és mozgóárus 240.-Ft/m2/nap
12. Javító és szolgáltató tevékenység 240.-Ft/m2/hó
13.  Vendéglátóipar előkert 264.-Ft/m2/hó
14. Szeszesital árusítás esetén 288.-Ft/m2/hó
15. Árukirakodás 132.-Ft/m2/nap
16. Állandó göngyöleg tárolás  264.-Ft/m2/hó
17. Kiállítás 204.-Ft/m2/hó
18. Mutatványos tevékenység 204.-Ft/m2/nap
19.  Sport, kulturális rendezvény, cirkusz 204.-Ft/m2/nap
20. Közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes 

hasznosítása esetén mindenkori kért tevékenységnek 
megfelelően kell a díjtételt 20 %-os emelt áron 
megállapítani.  
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21. Garázs területek 264.-Ft/m2/hó
22.  Pénznyerő, és játék automaták üzemeltetése 4000.-Ft/m2/hó
 

 
 
Izsófalva, 2002. december 13. 
 
 
 
 Dr. Proczner Vilmos sk.      Fodor Albert sk. 

 jegyző            polgármester  
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