
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.(X.01.) 

önkormányzati rendelete 

A közterületek használatának szabályairól 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében szabályozott 

feladatkörben eljárva, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

(1) E rendelet célja, hogy meghatározza a közterületek eredeti funkciójától eltérő 

használatot. 

 

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület: közhasználatra szolgáló minden 

olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-

nyilvántartás ekként tart nyilván, továbbá az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára 

átadott területrésze. 

A rendelet hatálya 

 

2.§ 

(1) A rendelet hatálya Bocskaikert Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed 

ki, az önkormányzat tulajdonában álló, közterületnek minősülő, az ingatlan-

nyilvántartásban földterületként nyilvántartott területre.  

 

(2) Nem önkormányzati tulajdonra csak akkor terjed ki a rendelet hatálya, ha azt 

közhasználat céljára szerződéssel az önkormányzatnak átadták és a szerződés azt 

lehetővé teszi. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre, 

szervezetre és egyéni vállalkozóra. 

 

Eljáró hatóság 

 

3.§ 

 

(1) A rendeletben foglalt előírások betartását a jegyző által írásban megbízott, az 

önkormányzattal, vagy az intézményeivel munkaviszonyban, közalkalmazotti, vagy 

köztisztviselői jogviszonyban álló munkavállalók ellenőrzik. 

(2) Az ellenőrzést a közterület-használatra, vagy igénybevételre jogosult köteles tűrni és a 

közterület használatra, igénybevételre való jogosultságot igazoló okiratot folyamatosan a 

helyszínen tartva bemutatni. 

(3) A közterület-használati engedély ügyben a polgármester átruházott hatáskörben jár el. 



 

A közterület használata és a közterület-használati engedély 

 

4.§ 

 

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (A továbbiakban: közterület 

használat) közterület-használati engedély szükséges. 

 

(2) Közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek: 

a. közterületbe 10 cm-en túl benyúló nyúló üzlethomlokzat, kirakat-szekrény, 

védőtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla elhelyezése, 

b. kereskedőnek az üzlete homlokzatával érintkező közterületen történő 

termékforgalmazás 

c. árusító és árusítással kapcsolatos felépítmények (szolgáltató fülke, pavilon, 

épület, üzlet stb.) létesítéséhez, alkalmi és mozgóárusításhoz, mozgóbolti 

árusításhoz továbbá egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó ipari 

hasznosítása (vendéglátó-ipari előkert).  

d. építési munkával kapcsolatos létesítmények (építési állványzat, munkaterület 

körülhatárolása stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezése, tárolása 

e. hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemképtelen járművek tárolása, 

maximum 30 napra 

f. kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos 

tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes 

parkolók létesítéséhez, 

g. tüzelő, vagy egyéb anyag (pl: termőföld, trágya) 48 órán túli elhelyezésére, 

5.§ 

 

(1) Nem kell közterület-használati engedély: 

a. magántulajdonú ingatlan előtti közterületi rész rendezéséhez, parkosításhoz, 

b. nem közterületen épült üzlet homlokzatának, kirakatszekrényének, védőtető-

ernyőszerkezetének elhelyezésére, cím- és cégtábla elhelyezésére, ha az a közterületbe 

10 cm-en túl nem nyúlik be. 

c. tüzelő, építési vagy egyéb anyag és tárgy (pl. költözködés során bútor) 48 óránál 

rövidebb idejű elhelyezésére, ha az a közlekedést nem akadályozza és elhelyezése nem 

az úttesten történik 

d. Az önkormányzat és intézményei által kezdeményezett közterület-használathoz. 

(2)Az (1) bekezdésben felsorolt közterület-használati engedély nélkül végezhető 

közterület igénybevételét a polgármesteri hivatalhoz – lehetőleg az igénybevétel 

megkezdése előtt 1 nappal, de legkésőbb a használat megkezdésekor- a közterület 

használat céljának és időtartamának megjelölésével írásban be kell jelenteni 

 

6.§ 

(1)Nem adható közterület-használati engedély: 



a. hatósági jelzéssel (forgalmi rendszám) nem rendelkező, közúti 

forgalomban csak ilyen jelzéssel részt vehető jármű mellékútvonalon és 

más, közútnak nem minősülő közterületen való 30 napon túli tárolására 

b. hatósági jelzéssel rendelkező, de baleset folytán megsérült és elhagyott 

jármű, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre 

szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült) jármű 30 napon túli 

tárolására 

c. sátorgarázs felállítására, 

 

 

 

7.§ 

 

A közterület filmforgatási célú használata 

 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás 

forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási célú 

közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait ebben az alcímben foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni.  

(2) A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, Mktv- ben meghatározott 

képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.  

(3) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 7 napot, mely indokolt 

esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.  

(4) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra 

vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.  

(5) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Bocskaikert község 

közigazgatási területén lévő, turisztikailag kiemelt, település központi területek:  

a. Bocskaikert főtéri rész (14274/4; 14274/2 hrsz) 

b. iskola melletti terület (14642/2 hrsz) 

c. óvoda előtti parkoló (14272 hrsz)  

(6) A turisztikailag kiemelt, központi területeken a közterület-használat együttesen 

(forgatási helyszín, technikai szolgáltatás, stáb-parkolás) ugyanazon időintervallum 

alatt nem haladhatja meg összességében az 150 m2 területet 

(7) A filmforgatási célú közterület-használatot akadályozó, de a kérelmezőnek nem 

felróható, valamint rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati 

engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani, és a közterület-használatot 

engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. Az akadály elhárulása után, az 

esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 15 napon belül újra biztosítani kell.  

(8) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díjat az önkormányzat a 

Mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. 34.§ (3) bekezdésben meghatározottak szerint 

állapítja meg. 

(9) A fizetendő díj 50%-al csökken, ha a film forgatásának célja Bocskaikert történelmének, 

kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, 

sport és kulturális életének, turisztikai nevezetességeinek, épített és természeti környezet 

értékeinek bemutatása.  

(10) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén 

adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az 

ismeretterjesztő témájú filmalkotások. 

 



A közterület-használati díj 

 

8.§ 

 

(1) Közterület-használatáért a közterület-használati engedély jogosultja közterület-

használati díjat köteles fizetni. 

(2) A közterület-használati díjat tevékenységenként, a közterületen folytatni kívánt 

tevékenység jellegének figyelembevételével a jelen rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény m2-

ben számított alapterületét, területét, továbbá az alapterületen túlnyúló szerkezet 

(ponyva, tető, stb) területét együttesen kell figyelembe venni. 

(4) Hirdetőtábla és hirdető berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni. 

(5) A számítás szempontjából minden töredék m2 egész m2-nek számít. 

(6) A közterület használati engedélyt meghatározott időtartamra egész évre, hónapra és 

napra lehet kiadni. A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a 

meghatározott időtartamra meg kell fizetni 

(7) A közterület rendeltetésétől eltérő használata a díj befizetése után kezdhető meg. 

(8) A közterület-használati díjat Bocskaikert Községi Önkormányzat költségvetési 

elszámolási számlájára átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással 
csekken, lehet megfizetni. 

 

9.§ 

 

A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető: 

a. az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetén, 

b. jótékony és közcélú rendezvényeknél, 

c. az önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények esetében, 

 

 

A közterület-használat engedélyezési eljárás 

 

10.§ 

 

(1) A közterület-használati engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint kell eljárni. 

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet e rendelet 2. számú melléklete szerinti 

formanyomtatványon - a közterület használatot megelőzően - kell benyújtani. 

 

11.§ 

 

Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra, 

vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. 

 

A közterület használat megszűnése 



 

12.§ 

 

 

(1) A közterület-használati engedély visszavonásra kerül 

 

a) ha a közterület-használó a közterületet írásbeli felszólítás ellenére sem az 

engedélyezett célra és módon használja, 

b) ha a közterület-használó a közterület-használati díj fizetési kötelezettségének az 

esedékességet követő írásbeli felszólításra nem tesz eleget, 

c) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy 

a közterület-használó a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti, 

d) ha a közterület-használó bejelenti az önkormányzatnak, hogy a közterület 

használatával felhagy. 

 

(2) Ha a közterület-használati jogosultság bármilyen okból megszűnik, a közterület-használó 

saját költségén köteles az általa használt közterület eredeti állapotát – minden kártalanítási 

igény nélkül –legkésőbb a megszűnés napjától számított 15 napon belül helyreállítani. 

 

A közterület engedély nélküli, vagy attól eltérő használatának következményei 

 

13.§ 

 

(1) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó köteles haladéktalanul, de 

legkésőbb az erre való írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított két napon belül 

megszüntetni a használatot és a közterületet – saját költségén, bárminemű kártalanítási igény 

nélkül – az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani. 

 

(2) Amennyiben a jelen rendeletben foglaltakkal kapcsolatban lefolytatandó hatósági eljárás 

során megállapításra kerül a rendeletben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, a 

jogsértést elkövetőre közigazgatási bírság szabható ki. A közigazgatási bírság kiszabásáról és 

összegének meghatározásáról az eset összes körülményeire tekintettel kell dönteni. 

 

(3)A közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén ötvenezer forint, jogi 

személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forint. 

 

(4)  A jogkövetkezmények alkalmazásánál a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 

a 2017. évi CXXV. törvény előírásai szerint kell eljárni.1 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

14.§  

 

 
1 Módosította a 12/2021.(V.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2021. június 01. 



(1) E rendelet 2018. november 1-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterület használat szabályozásáról szóló 8/2008.(III. 26.) KT sz. rendelete. 

Bocskaikert, 2018. szeptember 27. 

 

 

   Szőllős Sándor s.k.      Baloghné Kiss Judit s.k. 

     polgármester                  jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendeletet 2018. október 1-én kihirdettem. 

 

Bocskaikert, 2018. október 1.   

 

 

        Baloghné Kiss Judit s.k. 

         jegyző 

 
1. melléklet a 13 /2018. (X.01.) önkormányzati rendelethez 

 

A közterületek használatának céljai és azok díjai 

(megkezdett m2-enként ÁFA-nélkül) 

 

A közterületen 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, 

ernyőszerkezet, reklámtábla, cég-,címtábla, 

hirdető-berendezés és reklámhordozó 

400 Ft/m2/hó 

Árusító és árusítással kapcsolatos 

felépítmények(szolgáltató fülke, pavilon, 

épület, üzlet stb.) 

1000 Ft/m2/hó 

Vendéglátóipari előkert 250 Ft/m2/hó 

Idény jellegű árusítás, alkalmi és mozgó 

árusítás (dinnye, fenyő stb.) max. 30 napra 
200 Ft/m2/nap 

Mozgó bolt (a foglalt terület nagyságának 

megállapítása a jármű alapterülete alapján 

történik 

200 Ft/m2/nap 

Gépjárművek (üzemképtelen és 

reklámhordozó is) max 30 napra 
400 Ft/m2/hó 

Építési munkával kapcsolatos(állvány, építő 

anyag, törmelék stb.) 
100 Ft/m2/hó 

Tüzelő, vagy egyéb anyag (termőföld, 

trágya) tárolása 
100 Ft/m2/nap 

Kiállítás, vásár, sport- és kulturális 

rendezvények, mutatványos tevékenység 
100 Ft/m2/nap 



 

 
2. melléklet a 13 /2018. (X.01.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM  

KÖZTERÜLET RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁHOZ  

Kérelmezőneve:……………………………..………………………………………………………….. 

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………………... 

Anyja neve: …………………………………………………………………….………………………. 

Munkáltatója (neve, címe): …………………………………………………………………………… 

Állandó lakóhelye (illetve székhely  és telephely):.                                                                            

…………………………………………………………………...………………...….…………………. 

Adószáma (gazdasági társaság esetén): ...………………………………………..…………………. 

A közterület-használat célja:………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………............................ 

A közterület-használat időtartama: 

20……   ……………   ……-tól  20……  ………………  ……-ig, illetve 

…………………………………………………………………………………………-ig 

A közterület-használat helye  (út, utca, megnevezésével, illetve a házszám feltüntetésével): 

……………………………………………………………………………………………….……........... 

A használni kívánt terület nagysága m2:……………………………………………………………. 

Bocskaikert, 20….., év………….hó…………nap 

       ____________________________ 

        kérelmező aláírása 

 

 


