
Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról és annak díjáról 
 
Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
 

Általános rendelkezések 
 
 

1. § 
 
 
(1) A rendelet területi hatálya Fajsz község közigazgatási területén lévő azon közterületekre terjed ki,  
melyek tulajdonosa az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint Fajsz község önkormányzata. 
 
(2) A rendelet célja, hogy szabályozza a közterület használatát, a közterület-használat díjait, valamint 
a közterület engedély nélküli, vagy nem megfelelő használata esetén folytatandó eljárást. 
 
 

A közterület használata 
 

2. § 
 
(1) A közterületet, annak építményeit, berendezéseit, felszerelési tárgyait rendeltetésüknek 
megfelelően, állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja. 
 
(2) A házas ingatlanok, telkek, egyéb belterületi ingatlanok tulajdonosai és használói kötelesek 
gondoskodni a tulajdonukban, illetve a használatukban lévő ingatlan előtti közterület-szakasz 
gondozásáról,  tisztántartásáról, beleértve a járdaszakaszok téli csúszásmentesítését is.  
 
(3) Az ingatlanok előtti közterületszakaszon a parkosítást, zöldfelülettel történő telepítést csak oly 
módon lehet kialakítani, hogy az sem a járdák gyalogosforgalmát, sem az úttest gépjármű 
forgalmának biztonságát ne akadályozza és ne veszélyeztesse, továbbá ne akadályozza az 
útkereszteződések beláthatóságát. Az úttest szélétől a teljes padkát, legalább 1,0 m szélességben 
szabadon kell hagyni.  
 
(4) A közterületeket, azok berendezési és felszerelési tárgyait, az azokon lévő burkolatokat és 
zöldfelületeket, növényeket mindenki köteles óvni, bármilyen módon történő szennyezésüket elkerülni. 
 

 
A közterület-használati engedély 

 
3. § 

 
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges. 
 

(2) Közterület-használati engedély szükséges 
 
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető,   hirdető-
berendezés, cég- és címtábla elhelyezéséhez, 
b) mobil elárusító  fülke, pavilon ideiglenes elhelyezéséhez,  
c) szobor és köztárgyak elhelyezéséhez,  
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d) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezéséhez,  
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez, 
f) alkalmi és mozgóárusításhoz,  
g) kiállításhoz, alkalmi vásárhoz, 
h) vendéglátó-ipari előkert, terasz, kerthelyiség kialakításához, 
i) üzemképtelen jármű  ideiglenes tárolásához,  
j) tüzelőanyag tárolásához, 
k) a piactér területén kívül megrendezésre kerülő kiállítás, vásár, mutatványos tevékenység 
megtartásához,  
l) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolásához.  
 
(3) Amennyiben a közterület használata nem önkormányzati kezelésű közutat is érint, a kérelemhez 
csatolni kell a közút kezelőjének hozzájárulását. 
 

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja 

4. § 

(1) A közterület használatával kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

(2) A díjat az engedélyben meghatározott napra vagy időszakra kell megfizetni, függetlenül a 
tényleges igénybevételtől. 

(3) A közterület használat díja: 
 
a) cégtábla, hirdetőtábla elhelyezése: 100 Ft/m2/nap 
b) mobil elárusító  fülke, pavilon ideiglenes elhelyezése:  250  Ft/m2/nap 
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése: 1000 Ft/m2/hó 
d) alkalmi és mozgóárusítás: 2500  Ft/nap 
e) kiállítás, alkalmi vásár: 350  Ft/m2/nap 
f) vendéglátó-ipari előkert, terasz, kerthelyiség: 250 Ft/m2/év 
g) üzemképtelen jármű  ideiglenes tárolása:  500 Ft/m2/hó 
h) tüzelőanyag tárolása: 250  Ft/m2/nap 
i) a piactér területén kívül megrendezésre kerülő kiállítás, vásár, mutatványos tevékenység 
megtartása:   350  Ft/m2/nap 
j) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolása: 
500  Ft/m2/nap. 
 

(4) A közterület-használat iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani írásban, az erre 
a célra rendszeresített formanyomtatványon.  A közterület használatára vonatkozó kérelem lehet egy 
alkalomra szóló, vagy határozott időtartamra szóló, illetve határozatlan időre  szóló. A határozott időre 
szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap. 
 
(5) A polgármester a (3) bekezdésben meghatározott közterület-használati díj fizetésének 
kötelezettsége alól – kérelemre – részben mentességet adhat választásokkal kapcsolatos hirdetések 
engedélyezésére történő igénybevétel esetén. A polgármester által megállapított részbeni mentesség a 
fizetendő közterület-használati díj 50 %-a.    
 
(6) A polgármester a (3) bekezdésben meghatározott közterület-használati díj fizetésének 
kötelezettsége alól – kérelemre – teljes mentességet adhat 
a) egyházak, egyesületek, civil szervezetek részére, vagy 
b) jótékony és közcélú rendezvény esetében. 
 
 (7) A közterület-használati engedéllyel rendelkezők kötelesek az igénybevett területet és annak 
környezetét gondozni, tisztán tartani, a közterületet csak az engedélyben meghatározott célra és ideig 



 3 

használni, a használatot követően a közterületet az eredeti állapotába visszaállítani, a közterület-
használati díjat az engedélyben meghatározottak szerint megfizetni.  
 
(8) Amennyiben az engedélyes nem tartja be a (7) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket, a 
polgármester a közterület-használati engedélyt visszavonja. 
 

 
 

5. §1 
 
 

Záró rendelkezések 
 
 

6. § 
 

 
E rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba.  
 

7. § 
 
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a közterületek használatáról szóló 4/2007. (VII. 18.) ÖR rendelete, valamint az azt 
módosító 3/2008. (VII. 2.) ÖR rendelete.   
 

8. § 
 

Azon ingatlan tulajdonosok, használók, akik e rendelet előírásainak jelen rendelet hatálybalépésekor 
nem felelnek meg, kötelesek a rendeletben előírt kötelezettségüknek legkésőbb 2011. december 31. 
napjáig eleget tenni. 
 
 

 
 

Fajsz, 2011. október 26.  
 
 
 

 
ZÁRADÉK: 
 
 
Jelen rendelet 2011. október 27. napján kihirdetésre került. 
 
 
 
                                                                                                              dr. Rózsa Erika 
                                                                                                                     jegyző 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 5/2012. (III. 29.) rendelettel hatályon kívül helyezett szöveg. Hatályos 2012. április 15-től. 

 

 
 
 

Berta Zsolt  

 
 
 

dr. Rózsa Erika 
polgármester jegyző 


