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Regöly Község Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§. /1/ bekezdé-
sében nyert felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya: 
a) az ingatlannyilvántartásban közterü-

letként (pl.közút, tér, járda, park) 
nyilvántartott kül- és belterületi föld-
részletekre, továbbá 

b) a kül- és belterületi földrészletek, ille-
tőleg építmények (pl. épületárkádok 
alatti járda) közhasználatra átadott ré-
szére (továbbiakban együtt: közterü-
let) egyaránt kiterjed. 

 
Közterület-használati engedély 

 
2. § 

 
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő hasz-

nálatához (továbbiakban: közterület-
haszná- lat) engedély szükséges. 

 
(2) Közterület-használati engedélyt kell 

beszerezni: 
a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat 

(portál, kirakatszekrény), üzleti védő-
tető (előtető), ernyőszerkezet, hirde-
tő-berendezés, cég- és címtábla elhe-
lyezése, 

b) árusító és egyéb fülke (pl.élelmiszer, 
cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hír-
lap, stb. árusítására szolgáló pavilon) 
elhelyezésére, 

c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással 
kapcsolatos állomáshely, fedett vára-
kozó- helyiség elhelyezésére, 

d) üzemanyag- és fűtőolajtároló elhelye-
zésére, 

e) gépjárművek rendszeres vagy tartós 
leállásához szükséges várakozóhelyek 
céljára, 

f) önálló hirdető-berendezés (tábla), köz-
tárgyak (figyelmeztető, tájékoztató 
táblák, közvilágítási lámpák, tartóosz-
lopok, segélyhívó berendezések, stb.) 
elhelyezésére, 

g) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbe-
szélő készülék, postai levélszekrény, 
totó-lottó láda elhelyezésére, 

h) építési munkával kapcsolatos állvány, 
építőanyag és törmelék 24 órán túli 
elhe- lyezése, 

i)   alkalmi és mozgóárusításra, javító-
szolgáltató tevékenységre, 

 
j)   film- és televízió felvételre, 
k)   vendéglátóipari előkert létesítésére, 
l) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és 

kulturális rendezvények, továbbá      
mutatványos tevékenység céljára, 

m) szobor, emlékmű, emléktábla, dísz-
és szökőkút, vízmedence, zászlórúd 
elhelyezésére, 

 n) közhasználatra még át nem adott 
közterületnek (pl. meg nem nyitott 
utca) ideiglenes hasznosítására, 

 o) 24 órán túli üzemanyag, illetve egyéb 
faanyag elhelyezésére. 

 
(3) A közterület használat  

a) állandó jelleggel - határidő nélkül 
vagy 

b) ideiglenes jelleggel - meghatározott 
időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig 
enge- délyezhető. 

 
Engedély iránti kérelem 

 
3. § 

 
(1) A közterület használati engedélyt annak 

kell kérnie, aki a közterületet használni   
kívánja. 
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(2) Az engedély iránti kérelemnek tartal-
maznia kell: 

a) az engedélyt kérő nevét és állandó 
lakcímét,  

b) a közterület-használat célját és idő-
tartamát vagy azt, hogy a közterületet 
az engedélyt kérő állandó jelleggel 
kívánja használni, 

c) a közterület használat helyének, mód-
jának és mértékének pontos meghatá-
rozását. 

 
(3) A kérelem benyújtásakor be kell mu-

tatni - a közterület felhasználási mód-
jától függően - a közterületen folytatni 
kívánt tevékenység gyakorlására szol-
gáló okiratot (vállalkozói igazolvány, 
működési engedély, alapító okirat, 
stb.). 

 
Engedély megadása 

 
4. § 

 
(1) A közterület-használat engedélyezése a 

polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
(2) Az engedély megadása során figyelem-

be kell venni a községképi, műemlék-
védelmi, köztisztasági, közlekedési 
követelményeket. Az engedély meg-
adása előtt - szükség szerint be kell 
szerezni a rendőrhatóság, közlekedés-
felügyelet, közúti igazgatóság, műem-
lékvédelmi hatóság, ÁNTSZ, tűzvé-
delmi hatóság szakmai véleményét. 

 
(3) Amennyiben a használni kívánt közte-

rület a /2/ bekezdés szerinti vagy más 
jogszabályi előírásoknak és elvárások-
nak nem felel meg, az engedély kiadá-
sát meg kell tagadni. 

 
5. § 

 
(1) Az engedélynek tartalmazni kell: 

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

b) a közterület-használat célját és idő-
tartamát vagy azt, hogy az engedély 
milyen feltétel bekövetkeztéig érvé-

nyes, illetőleg, hogy állandó jellegű, 
c) a közterület-használat helyének, 

módjának, mértékének és feltételei-
nek pontos meghatározását, 

d) az engedélyezési eljárásban közre-
működő szakhatóságok által tett ki-
kötéseket, 

e) az engedély megszüntetése vagy 
visszavonása esetére az eredeti álla-
pot helyreállítására vonatkozó köte-
lezettség előírását, 

f) közterület-használati díj fizetési köte-
lezettség esetében a díj mértékét és 
fizetési módját, 

g) egyéb, az engedélyező által előírt - a 
közterület használatával kapcsolatos 
baleset, egészségvédelmi, közleke-
dési - óvórendszabályokat. 

 
(2) Az engedély megadása vagy megtaga-

dása ügyében hozott határozatot közöl-
ni kell: 
a) a kérelmezővel, 
b) az engedélyező eljárásban közremű-

ködő szakhatóságokkal,  
c) a közterület-használati díj beszedé-

sével megbízottal. 
 

6. § 
 

(1) Az engedély  
      -  az abban foglalt határidőig,  
      -  a megállapított feltétel bekövetkezté-

ig, illetőleg  
      -  visszavonásig érvényes. 
 
(2) Az engedély érvényét veszti, ha a köz-

területen folytatott tevékenységre jogo-
sító okirat érvénye megszűnik. 

 
(3) A meghatározott időre szóló engedély 

érvénye az engedélyesnek az engedé-
lyezett időtartam lejárta előtt legalább 
15 nappal benyújtott kérelmére meg-
hosszabbítható. 

 
Közterület használati díj 

 
7. § 
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(1) Az engedélyes a közterület használatá-
ért e rendeletében foglaltak szerint köz-
terület-használati díjat köteles fizetni az 
engedélyben meghatározott módon (át-
utalás, átutalási postautalvány) az ön-
kormányzat költségvetési elszámolási 
számlájára. 

 
(2) Az engedélyes a közterület-használati 

díjat a közterület tényleges használatá-
ra, a közterületen lévő létesítmény 
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles 
megfizetni. 

 
(3) Az engedélyező a közterület-használati 

díj fizetésének kötelezettsége alól ön-
kormányzati vagy közérdekből - kére-
lemre - részben vagy egészben felmen-
tést adhat. 

 
8. § 

 
(1) Az engedélyező a közterület-

használatot közérdekből bármikor - a 
határozott idő lejárta, illetve a feltétel 
bekövetkezte előtt is megszüntetheti. 

      Ilyen esetben az engedélyes részére - 
kérelmére, s ha van a tevékenység gya-
korlására alkalmas másik közterület - 
másutt kell a közterület-használat lehe-
tőségét biztosítani. 

      Amennyiben ez nem biztosítható, az 
esetleges előre befizetett közterület-
használati díj időarányos részét vissza 
kell téríteni. 

 
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az en-

gedélyes a közterületet nem az engedé-
lyezett célra és módon használja vagy a 
díjfizetési kötelezettségének az esedé-
kesség időpontjáig ismételten nem tesz 
eleget. 

 
(3) Ha az engedélyes a  közterület haszná-

latát meg kívánja szüntetni, köteles ezt 
a szándékát az engedély egyidejű visz-
szaadása mellett az engedélyezőnek be-
jelenteni. 

 
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az en-

gedélyes a saját költségén köteles az 

eredeti állapotot - minden kártalanítási 
igény nélkül - helyreállítani. 

 
(5) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) 

bekezdésekben említett módon szűnt 
meg, a közterület-használati díj időará-
nyos részét meg kell fizetni, illetve az 
előre befizetett díjból az időarányos 
részt vissza kell téríteni. 

 
A közterület engedély nélküli haszná-

latának jogkövetkezményei 
 

9. § 
 

(1) A közterület engedélyhez kötött, de 
engedély nélküli használata esetén a 
használó az engedélyező felhívására 
köteles a használatot megszüntetni és a 
közterület eredeti állapotát a saját költ-
ségén - minden kártalanítási igény nél-
kül - helyreállítani. 

 
(2) Aki a közterületet engedélyhez kötött 

esetben engedély nélkül vagy az enge-
délyben foglalt feltételektől eltérő mó-
don használ, „a közterület-használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
helyi rendjének megsértése” szabály-
sértést követi el és 1.000 Ft-tól 20.000 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 A szabálysértési eljárás lefolytatása a 
jegyző hatásköre. Az elkövetőt a sza-
bály- sértés jogkövetkezményein túl-
menően, az engedély nélküli vagy az 
eltérő használat tartamára az egyébként 
fizetendő közterület-használati díj meg-
fizetésére lehet kötelezni. 

 
(3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy 

az engedélytől eltérő módon használó 
az engedélyezés feltételeinek megfelel - 
kérelmére - az engedélyező a közterü-
let-használatot engedélyezheti. Ezzel 
azonban a használó nem mentesül a /2/ 
bekezdésben említett következmények 
alól. 

 
Záró rendelkezések 

 
10. § 
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(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba. 
 
 
 
 
 Dávid Sándor sk. Fellinger Károlyné sk. 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  
1999. augusztus 10. 
 
 
 
 
 Fellinger Károlyné sk. 
 jegyző 
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