
1  

 

 

Telki község képviselő-testületének 

 

3/2014.(I.24.) Ör. számú rendelete 

Telki község közterületeinek használatáról, a közterületek rendjéről. 

 

 

Telki Község Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) 

pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja. 
 

Általános rendelkezések 
1.§. 

 
( 1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatára csak közérdekből, vagy méltányolható 
magánérdekből – kérelemre – e rendeletben meghatározott módon, fő szabályként díj ellenében, 
a szükséges mértékben és időtartamra adható hozzájárulás. 
 
( 2) A rendelet tárgyi hatálya Telki község közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki. 
 
( 3 ) A rendelet személyi hatálya mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre kiterjed, akik a közterületet igénybe veszik. 
 
 

Értelmező rendelkezések 
2.§. 

 
1. Alkalmi ( ünnepi ) vásár: kijelölt területen rendszerint többek által folytatott meghatározott 
ünnepekre, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű – legfeljebb 20 napig 
tartó- kiskereskedelmi tevékenység. 
 
2. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre 
szállított,- rendeltetésre, szerkezeti, megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére 
tekintett nélkül- minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az 
azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az 
építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, 
működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is ( az építmény az 
épület és műtárgy gyűjtőfogalma ). 
 

3. Ideiglenes alkalmi árusítás: ünnepekhez kötődő rendezvények és társadalmi események idején 

20 napot meg nem haladó ideig tartó közterületi árusítás ( pl. karácsonyi, szilveszteri termékek, 

fenyőfa értékesítése ) 

 

4. Ideiglenes idényjellegű árusítás: Az időszakonként megismétlődő szezonális termékek 

közterületi árusítása ( pl. zöldség, gyümölcs ) 

 

5. Jármű: a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. tv. 47.§.2. pontjának megfelelően közúti 

szállító vagy vontatóeszköz ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. 

 

6. Járműtárolás: 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tömegű közúti 

közlekedési szolgáltatáshoz használt és nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű 

és járműszerelvény közterületen 22 óra és 6 óra között 1 óránál hosszabb ideig történő tárolása. 

 

7. Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-

nyilvántartás ekként tart nyilván, egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára.  
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8. Közút: a járművek és gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a 

gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület. 

 

9. Megállító tábla: Közterületen ideiglenesen elhelyezett, általában gazdasági, kereskedelmi 

vagy szolgáltatási rendeltetési egységet hirdető, mobil reklámhordozó 

 

10.Mozgó hangosító berendezés: a gépjárműre szerelt mozgatható hangforrás. 

 

11.Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre 

szerelt vagy általa vontatott eszköz. 

 

12.Pavilon: tartós elárusítóhely, az előírt műszaki követelményeknek megfelelő  

 

13. Reklámhordozó, hirdető berendezés: reklám közzététele, céljából építményen kívül 

elhelyezett eszköz (tábla, hirdetőszalag, plakát, kirakatszekrény, árubemutató portál, 

árubemutató állvány, stb.) amelynek az a célja, hogy a közlekedők figyelmét valamilyen 

szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, rendezvényre, létesítményre, stb. felhívja. 

Reklámhordozónak, hirdető berendezésnek minősülnek a transzparensek, hirdetőszalagok, 

hirdető és reklámtáblák, feliratok, zászlók, lobogók (kivétel: amelyek állam, helyi önkormányzat 

jogszerűen használt jelképeinek megjelentetésére szolgálnak) plakátok, egyéni hirdetések és 

falragaszok. 

 

Az állandó reklámhordozók, hirdető berendezések szerkezete nem mozgatható. Időszakos 

reklámhordozónak, hirdető berendezésnek tekintjük azokat az ideiglenesen elhelyezett 

tájékoztató-és reklámtáblákat (pl. építkezés mellett építési adatokról tájékoztató tábla, 

rendezvény előtt a helyszínen tájékoztató vagy útbaigazító tábla) melyek csak az adott 

tevékenység időszakában kerülnek elhelyezésre. 

 

Az önálló reklámhordozó, hirdető berendezés az épülettől, építménytől, különállóan helyezkedik 

el és saját tartószerkezettel rendelkezik. A nem önálló reklámhordozó, hirdető berendezés 

épülethez, vagy egyéb köztéri tárgyhoz rögzített, saját különálló tartószerkezettel nem 

rendelkezik. 

 

14.Üzemképtelen jármű: a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, 

amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, vagy 

baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti 

közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan ( hiányos, roncs, sérült stb. ) jármű. 

 

15. Vendéglátó ipari egységek kitelepült árusítása: a közterülettel határos vendéglátó ipari 

egységes közterületen történő árusítása. 

 

Közterület használati hozzájáruláshoz kötött tevékenységek 

3.§. 

 

( 1 ) E rendelet által szabályozott közterület-használatok esetében az igénybevevő számára a 

közterület-rendeltetéstől eltérő használatához az önkormányzat hozzájárulása szükséges. 

 

( 2 ) Közterület – használati hozzájárulást kell beszerezni: 

 

a) a közterület tartós megváltozását, beépítését eredményező olyan helyhez kötött műszaki 

alkotás elhelyezéséhez, amely létesítése építéshatósági engedély köteles tevékenység, 

b) közterületen történő kereskedelmi tevékenységre vagy szolgáltató tevékenységre (szolgáltató 

fülke, pavilon, épület elhelyezése, üzlet létesítése), valamint turisztikai, kereskedelmi, 

vendéglátó-ipari hasznosításhoz (vendéglátó létesítményhez kapcsolódó terasz), működési 

tevékenységhez; 
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c) közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyek, megállóhelyeken létesített fülke és 

várakozóhelyiség létesítéséhez; 

d)  utcai árusító és egyéb automaták, valamint távbeszélő fülke felállításához; 

e)  az önkormányzat által történő elhelyezést kivéve köztárgyak, utcabútor, figyelmeztető tábla 

elhelyezéséhez; 

f) mozgó vagy alkalmi árusítóhely létesítéséhez, nyílt szerkezetű elárusítópultra,  

g)    üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására legfeljebb 30 napra; 

h)    lakókocsi és utánfutó tárolására; 

i) közüzemi üzemzavar elhárításához, a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával 

kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához a munkaterületen belül, továbbá az 

úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez, ha annak 

időtartama előreláthatólag a 72 órát meghaladja; 

j)  építési munkával kapcsolatos létesítmények (építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, 

irodakonténer, konténer és annak tartozékai) elhelyezéséhez; törmelék porvédő hálóval letakart 

konténerben történő elhelyezéséhez, tárolásához, illetve ömlesztett építőanyag porvédő hálóval 

letakart konténerben ill. kalodában történő tárolásához, 

k) film-, televízió-, videó – és hangfelvétel készítéséhez, ha a közterület rendeltetésszerű 

használatát 60 percnél hosszabb ideig akadályozza. Az engedélyezésre a 205/2013.(VI.14.) 

Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni. 

l)  tűzijáték rendezéséhez, hőlégballon felbocsátásához, ha arra közterületet vesznek igénybe; 

m)  betonpumpa vagy daru, illetve 5 tonna feletti bármely gép, berendezés, felszerelés, anyag 

vagy egyéb tárgy elhelyezésére. 

 

( 3 ) Nem adható közterület-használati engedély: 

a.) zajos, bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, 

b.) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére, 

c.) település- és utcaképbe nem illeszkedő berendezések létesítésére,  

d.) sátorgarázs létesítésére, 

e.) elárusítóhelyek, üzletek környékén áru- és göngyöleg tárolására, 

f)   a lakosság nyugalmát zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére; 

g) tömegközlekedési járművek megállóiban folytatandó tevékenységre, ha az nem az 

utasforgalom érdekét szolgálja; 

h) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, 

pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közterületen való tárolására, kivéve a 

táblával kijelölt közterületeket; 

i)  üzemképtelen jármű közterületen való tárolására 30 napon túl; 

j.) olyan tevékenység folytatására, amely jogszabályi tilalomba ütközik (pl. üzletek működéséről 

szóló jogszabály, jövedéki törvény, stb.). 

k.) Reklámhordozó céllal elhelyezett, vagy reklám közzététele céljából egyéb eszközzel 

felszerelt járművek tárolására. 

 

l.) szeszesital forgalmazásához, kivéve a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 15.§-ában meghatározott feltételek szerinti árusítást, 

 

m.) a közlekedés biztonságát zavaró ( utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát, 

közúti jelzőlámpákat takaró ) berendezések és anyagok elhelyezésére. 
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n.) a közút, járda, kerékpárút felületének reklám- ideértve a politikai reklámot is- céljára történő 

használatára. 

 

o.) adománygyűjtéshez, közvélemény-és piackutatáshoz, szórólap terjesztéshez,  

 

p.) A rendelet 3. számú mellékletében megjelölt területre  

 

r) Közterületen megállító tábla elhelyezésére. 

 

 

( 4 ) Tilos a közterületen: 

 

a.) építmények, berendezések, bútorok rendeltetésellenes használata, helyükről elmozdítása, 

rongálása 

 

b.) a zöldterület, a zöldterületi növényállomány károsodását, állatállomány zavarását okozó 

minden tevékenység 

 

c.) szeszesital fogyasztása, a közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó 

egységes (terasz) fogyasztóterületén, közterületen szervezet alkalmi rendezvények kivételével 

 

d.) közterületeken sajtótermékeket (újságokat, kiadványokat) megvételre kínálni vagy 

ingyenesen osztogatni. 

  

A közterület-használatra vonatkozó általános szabályok 

 4.§.  

 

(1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel- meghatározott időtartamra vagy 

meghatározott feltétel bekövetkezéséig adható. 

 

( 2 ) A közterület használója köteles az igénybe vett területet és környezetét folyamatosan tisztán 

és rendezett állapotban tartani és a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni. 

 

( 3 ) Közterületen szervezett alkalmi rendezvény esetén a használó ezen kötelezettségének a 

rendezvény befejezését követő 8 órán belül eleget tenni. 

 

(4) A közterület-használója köteles a közterület-használati hozzájárulást, valamint tevékenység 

folytatásához szükséges engedélyeket a helyszínen tartani és ellenőrzés esetén azokat bemutatni. 

( 5 ) A rendelet 3.§. ( 3 ) bekezdésének p.) pontjában foglalt területi korlátozása alól - kérelem 

alapján - a Polgármester határozatban egyedi felmentést adhat, és a közterület-használatot 

engedélyezheti.  

 

 Az egyes közterület használatokra vonatkozó szabályok  

5.§. 

 

(1) Építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, 

törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének 

tartamára adható. 

 

(2) Építési munka végzésével kapcsolatos közterület-használat esetén a járda – és útburkolat 

kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, építmények, úttartozékok stb. 

folyamatos kíméletéről és tisztántartásáról kell gondoskodni. A törmelék csak konténerben 

tárolható. 
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(3) Idény-jellegű kitelepüléssel történő közterület-használatra csak egy szezonra adható 

közterület-használati hozzájárulás. 

 

(4) A közút területének közlekedésre szolgáló részén- a járda kivételével – kereskedelmi 

tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút 

forgalombiztonságát nem érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének 

hozzájárulása esetén végezhető. 

 

(5) A vállalkozó (kereskedő) közterületen (4) bek. foglaltak figyelembe vételével a szükséges 

hatósági engedélyek és közterület-használati hozzájárulás alapján – a kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételéről szóló 210/2009.( IX.29.) Korm. rendelet 5. mellékletében 

meghatározott termékeket csak alkalmi rendezvényhez kapcsolódóan forgalmazhatja. 

 

( 6 ) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterület-használati hozzájárulás 

az ünnep kezdetét megelőző 20. naptól kezdődő időszakra adható ki. 

 

( 7 ) A mozgó hangosító berendezés reklámcélú működtetése hétfőtől – péntekig naponta 8-

19.00 óráig engedélyezhető. 

 

( 8 ) Közművekhez tartozó vagy más közérdekű tárgyakat csak úgy szabad elhelyezni, hogy 

azok a telkek és az építmények rendeltetésszerű használatát és megközelítését ne akadályozzák, 

azok állagát ne rontsák. 

 

( 9) Kulturális és sport rendezvények alkalmával a rendezvény területének 100 méteres területén 

belül közterület-foglalási engedély csak a rendezvény jellegéhez kapcsolódóan valamint  

kereskedelmi és vendéglátó ipari céllal engedélyezhető. 

 

( 10 ) A közterület filmforgatási célú közterület-használata legfeljebb 5 napra engedélyezhető. A 

filmforgatási célú közterület-használat munkanapokon és szombaton 8-18 óra között 

engedélyezhető. Vasárnapra és ünnepnapra filmforgatási célú közterület-használat nem 

engedélyezhető. 

 

( 11 ) Hirdetés és hirdetmény csak hirdető berendezésen helyezhető el. 

 

 

A közterület-használati kérelem és a hozzájárulás tartalma 

6.§. 

 

(1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérni, aki a közterületet használni kívánja. 

 

(2) A közterület-használatra vonatkozó kérelmet a rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 

kell benyújtani. 

 

(3) A közterület-használatra vonatkozó kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a 

településrendezés helyi szabályait. 

 

(4) A közterület-használati hozzájárulás szükség esetén az érintett hatóságok véleménye, 

ajánlása, állásfoglalása, hozzájárulása és hatósági engedélye, igazolása alapján adható ki. 

 

( 5 ) Telki község képviselő-testületet a közterület-használattal kapcsolatos ügyekben határkörét 

a Polgármesterre ruházza át. A Polgármester hatáskörében eljárva kérelemre dönt a közterület-

használati hozzájárulás megoldásáról vagy a kérelem elutasításáról. 

 

(6) A Polgármester eljárása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004.évi CXL. törvény ( a továbbiakban: Ket ) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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(7) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatára hatósági szerződés is köthető a Ket. 76.§- 

77.§-ában és e rendeletben meghatározott szabályok szerint. 

 

(8) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell a Ket. 72.§.-ában foglaltakon túl: 

- a közterület-használat célját és időtartamát 

- a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos 

meghatározását 

- a közreműködő hatóságok véleményében, ajánlásában, hozzájárulásában foglalt 

előírásokat 

- építési engedély köteles tevékenységhez kapcsolódó közterület-használat setén a jogerős 

építési engedély kibocsátójának megnevezését, számát és keltét 

- a közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének 

módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét. 

 

( 9 ) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt, egyéb- hatósági, 

illetve szakhatósági – engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti hatóságok engedélye) 

beszerzését. 

 

 Közterület használati díj megfizetése 

7.§. 

 

( 1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatért a használó a 2. számú melléklet szerinti díjat 

köteles fizetni. 

 

( 2) A közterület-használat meghatározott díját előre meg kell fizetni. Az éves díj – kérelemre – 

részletekben is megfizethető. A részletfizetésre vonatkozó kérelmet az bírálja el, aki a 

közterület-használati hozzájárulást megadta. 

 

( 3) A közterület használó a díjat a szerződésben meghatározott időtartamra köteles megfizetni 

tekintet nélkül a közterület tényleges igénybevételére. 

 

( 4 ) A létesítményekkel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény 

alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni. 

 

( 5 ) A díj megfizetésének tényét a Polgármesteri Hivatalban legkésőbb az engedély illetve a 

szerződés megkötésével egyidejűleg igazolni kell. 

 

( 6 ) A közterület használatának befejezése után az eredeti állapotot helyre kell állítani. 

Amennyiben a használó ennek a kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a Polgármesteri 

Hivatal az eredeti állapotot helyreállítja, és annak költsége a használót terheli. 

 

( 7 ) A közterület-használati díj megfizetése alól részleges vagy teljes felmentés adható: 

a.) az állami, önkormányzati szervek és intézményei, valamint társadalmi szervezetek által 

szervezett rendezvények, sportesemények, valamint az ezzel összefüggésben elhelyezett 

tájékoztató táblák közterület-használatára a vonatkozó jogszabályi korlátozások 

figyelembevételével, 

b.) állami és önkormányzati intézmények, ingatlanok karbantartásával, helyreállításával és 

felújításával kapcsolatos közterület-használatokra 

 

( 8 )  Díjmentes a közterület-használat, ha a közterületi hozzájárulást: 

 

a)   jótékonysági vagy kulturális rendezvényre, 

b)   az önkormányzat saját intézményeinek rendezvényére, 

c)   önkormányzati beruházásra, 

d)   egyházi rendezvényre, 
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e.)   a helyi társadalmi szervezetek nem üzleti célú rendezvényeikre, 

f.)   a helyi mezőgazdasági őstermelők kérik, 

g.) az út területén–az önkormányzat megrendelése alapján–végzett közműépítési vagy 

fenntartási munka során igénybe vett közterület-használatáért, 

h) A közterület filmforgatási célú igénybevétele esetén, amennyiben az engedélyt közérdekű 
célokat szolgáló filmalkotás forgatásához kérik. Közérdekű filmalkotásnak minősülnek az 
oktatási, tudományos valamint ismeretterjesztő témájú filmalkotások, továbbá azok a 
filmalkotások, amelyek célja a település történelmének, kulturális, természeti, művészeti és 
sport életének, valamint az önkormányzat és intézményei tevékenységének bemutatása. 

A közterület-használati hozzájárulás megszűnése 

8.§. 

( 1 ) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik: 

a.) a hozzájárulásban meghatározott idő lejártával 

b.) a közterület használatát érintő jogszabályok változása miatti visszavonással 

c.) a hozzájárulásban írt feltétel bekövetkezésével 

d.) a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó 

jogszabályban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással 

e.) A közterület-használatra jogosult részéről történő, határidő lejárta előtti megszüntetésre 

irányuló szándékának bejelentésével 

f.) Közérdekből történő rendkívüli visszavonása 

 

(2) A közterület-használati hozzájárulása a jogosult – lejárat előtt 15 nappal benyújtott – kérelme 

alapján meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és az ennek alapján adott 

hozzájárulásra a rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell. 

 

(3) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén – a hozzájárulás érvényességének és 

hatályának megszűnését követő 5 napon belül – a jogosult köteles a közterületet eredeti 

állapotban helyreállítva visszaadni. 

 

 

A közterület-használat ellenőrzése 

      9.§. 

 

( 1 ) Az e rendelet szerinti közterület-használatot Telki Község Polgármesteri Hivatala a 

közterület-felügyelő által jogosult és köteles ellenőrizni. 

 

( 2 ) A közterület-használója köteles az ellenőrzésre jogosultak felhívására a használatra jogosító 

okiratokat ellenőrzéskor bemutatni. Mentesül a jogkövetkezmények alól, aki az említett 

okiratokat az ellenőrzésre jogosultnak 2 munkanapon belül bemutatja. 

 

( 3) A közterület–felügyelő a hozzájárulásról eltérő közterület-használat esetén kezdeményezni a 

közterület-használati hozzájárulás rendkívüli visszavonását. 

 

( 4 ) Az ellenőrzésre jogosult a közterület-használat ellenőrzése során tapasztal károkozás 

elhárítása érdekében azonnali intézkedést tesz, felszólítja a közterület-használóját, hogy 

tartózkodjon a további károkozástól. 

 

A jogellenes közterület-használat következményei 

10.§. 

 

( 1) Aki a közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módón, illetve 

azt meghaladó mértékben használja a közterületet, köteles a tulajdonos vagy megbízottja 
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felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás 

nélkül köteles a közterület eredeti állapotát helyreállítani. 

 

( 2 ) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat az 

eredeti állapot helyreállítását a kötelezett költségére elvégeztetni, amennyiben a helyreállítására 

vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. 

 

( 3 ) A tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével a ( 2) 

bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az 

élet-és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület 

rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős 

közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben 

is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni. 

 

(4) Aki a közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban 

foglaltaktól eltérő használja, a használat időtartamára e rendelet szerinti közterület-használati díj 

tízszeresének megfelelő összegű díjat köteles fizetni. Amennyiben a hozzájárulás nélküli vagy 

ettől eltérő közterület-használat időtartama, illetve kezdete nem állapítható meg, úgy egy 

hónapra visszamenőleg kell a díjat megfizetni. 

 

( 5 ) Aki e rendeletben foglalt szabályokat megszegi, továbbá a hozzájárulásban foglaltaktól 

eltérően használja a közterületet, a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását 

mulasztja el alkalmanként ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve kettőszázezer 

forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

( 6 ) Az ( 5 ) bekezdésben meghatározott esetekben a közterület-felügyelő a közösségi együttélés 

alapvető szabályainak betartását elmulasztó ügyféllel szemben ötvenezer forintig terjedő 

helyszíni bírságot  szabhat ki, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezhet. 

 

( 7 ) Közterületen történő ellenőrzés során, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait 

megsértő magatartást elkövető személye a helyszínen nem válik ismerté, a bírságot az ingatlan 

tulajdonosával, használójával, gépjárművel elkövetett szabályszegés esetén a gépjármű forgalmi 

rendszáma alapján megállapított üzembentartóval szemben kell kiszabni. 

 

( 8 ) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a jegyzőre 

ruházza át. 

 
( 9  ) A közigazgatási eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület-használati díjfizetésre, illetve a 

közterület eredeti állapotába történő helyreállítására vonatkozó kötelezettség alól. 
 

( 10 ) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás során a Ket. rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 
 

Üzemképtelen járművekre vonatkozó szabályok 

11.§. 

 

(1) Az üzemben tartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) az üzemképtelenné vált 

járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről, amennyiben ez nem 

lehetséges legfeljebb 30 napos időtartamra a közterület-használat engedélyezhető. 

(2) A jármű tulajdonosa köteles a közterület-használati hozzájárulás kiadásáról szóló igazolást a 

járművön jól látható és olvasható helyen (szélvédő üveg mögött) kifüggeszteni. Az igazolásnak 

tartalmaznia kell az üzemképtelen jármű üzemben tartójának vagy tulajdonosának nevét, és a 

közterület-használati hozzájárulást tartalmazó határozatszámot és az érvényesség idejét. 

(3) A Polgármesteri Hivatal vagy a rendőrhatóság az e rendelet megszegésével tárolt 

üzemképtelen járműveket elszállíttathatja a saját illetve a megbízott telephelyére. 
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(4) A hatósági elszállításnál a jármű műszaki állapotát a szállító – szükség esetén szakértő 

bevonásával – állapítja meg és arról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni a 

járműben talált tárgyakat is. 

(5) A hatóságilag elszállított üzemképtelen járműveket a megbízott a gépjármű tulajdonosának 

költségére és veszélyére tárolja a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályai 

szerint. 

(6) Az elszállítással kapcsolatos költségek és a tárolás költségei a tulajdonost terhelik. 

(7) Az üzemképtelen járművet a tároló telepre történő beszállítását követően minden esetben 

haladéktalanul – jegyzőkönyv felvétele mellett – lehetőleg roncsolás mentesen, - fel kell nyitni, 

és a járműben talált ingóságokat – ugyancsak jegyzőkönyv felvételével – a megbízott köteles 

őrzésre átvenni. 

(8) Amennyiben a tulajdonos kiléte megállapítható, megbízott a beszállítás napjától számított 15 

napon belül köteles a tulajdonost a jármű 30 napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 

Ismeretlen tulajdonos esetén a felszólítást az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. 

(9) A (8) bekezdésben meghatározott felszólítás kézbesítésének illetőleg közlésének időpontjától 

számított 30 nap elteltével ki nem váltott üzemképtelen járműveket a megbízott értékesítheti. 

(10) Az üzemképtelen járművek és az azokban talált dolgok értékesítésére a Polgári 

Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell. 

(11) Az értékesítés során befolyt összeget a megbízott – az összes felmerült költség levonása 

után – öt évig kezeli. 

(12) A tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés során befolyt – a költségekkel 

csökkentett – összegre jogosult igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát hitelt 

érdemlően igazolja. 

(13) A megbízott jogosult a tulajdonossal szemben érvényesíteni az értékesítés során felmerült – 

és a befolyt összegből nem fedezett – költségét. 

(14) Figyelemmel e § rendelkezéseire, amennyiben a járművel kapcsolatos költségek a jármű 

értékét elérik vagy meghaladják, úgy az közvetlenül érvényesíthető. 

 

Záró rendelkezések 

12.§. 

 

( 1 ) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Telki község képviselő-testületének 

a közterületek használatáról szóló 22/2011.( IX.21.) Ör. számú rendelete és az azt módosító 

11/2012.(VI.01.). számú rendelet 

 

 

Telki, 2014. január 21. 

 

 

Deltai Károly               dr. Lack Mónika  

Polgármester       aljegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve 2014. január  
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1.sz. melléklet 

Kérelem 

A közterület használatához 

1. A kérelmező 

- Neve/cég neve): ..............................................................................................................................  

- Címe/Székhelye: .............................................................................................................................  

- Képviselő neve: ...............................................................................................................................  

- Születési hely és idő (év, hónap, nap): ............................................................................................  

- Anyja neve: .....................................................................................................................................  

- Értesítési címe, és telefonszáma: ....................................................................................................  

2. Állandó lakóhely, székhely, adóazonosító szám: ..........................................................................  

3. Közterület-használat célja: ............................................................................................................  

és időtartama: ....................................................................................................................................  

4. A közterület-használat ...................................................................................................................  

a) helye: .............................................................................................................................................  

b) módja, mértéke (m2-ben): .............................................................................................................  

c) A közterület-használat jellemzőinek leírása (anyaga, rögzítés módja, elhelyezni kívánt tárgyak 

jellemzőinek leírása, gépjárművek esetében forgalmi rendszám, típusa, megengedett legnagyobb 

összsúly stb.): ....................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység rövid leírása (engedélyhez kötött tevékenységek 

esetében a gyakorlásra jogosító okiratok száma, építmények esetében az építmény legfontosabb 

jellemzőinek meghatározása, leírása):...............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Kelt: ................................................                                

        ……………………………….. 

         A kérelmező aláírása 

Csatolni kell: 

- építmény esetében a műszaki dokumentációt, látványtervet; 

- megállító tábla esetén a tábla méretét, darabszámát, látványtervét, a felirat szövegét; 

- a kérelemben megjelölt tevékenység folytatásához – a más jogszabályokban előírt – már 

meglévő szakhatósági hozzájárulásokat 
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2. számú melléklet 

 

Díjtétel táblázat 

 

sorszám Közterület-használat jogcíme Közterület-használati díj* 

1. Zöldség és gyümölcs árusítása /m2/hó  2 100 Ft /m2/hó 

2. 

Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi 
cikkek (pl. karácsonyi, húsvéti, szilveszteri 
cikkek, fenyőfa alkalmi vásár) árusítása az 
ünnepet megelőző 20 napban 320 Ft / m2/nap 

3. 
Büfé és vendéglátóipari jelleggel működő 
pavilon elhelyezése 3 400 Ft / m2/hó 

4. Távbeszélő fülke elhelyezése            díjmentes 

           5. 
Építési munkával kapcsolatos állvány, 
ömlesztett építőanyag, konténer illetve kaloda 
elhelyezése 160 Ft / m2/nap 

6. 
Film és televízió (rádió) felvétel céljára 60 
percen túl 2 650 Ft / m2/nap 

7. Vendéglátó létesítményhez kapcsolódó terasz 2 450 Ft / m2/hó 

8. 
Mozgóárusítás, mozgóbolt (a használt eszköz 
után számolt, de legalább 1 /m2) 300 Ft / m2/nap 

          9.      Üzemképtelen jármű tárolása 2 100 Ft / m2/nap 

10. Tűzijáték 5 300 Ft nap/ m2 

11. 
Kulturális és sportrendezvény (ideiglenes 
színpad) 30 Ft /m2/nap 

12. 
Kulturális és sportrendezvény elkerített 
területe 30 Ft / m2/nap 

13. 
Tömegmegmozdulások (ideiglenes színpad, 
létesítmény és egyéb elkerített terület) 370 Ft / m2/nap 

14. 
Betonpumpa vagy daru illetve 5 tonna feletti 
bármely gép, felszerelés, berendezés, anyag 
vagy egyéb tárgy 26 500 Ft Db./nap 

15. 
Köztárgyak elhelyezése 

 
         

díjmentes  
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3. számú melléklet 

 

1.) A Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Harangvirág utcai Óvoda 

előtti közterületek. 

 

A Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola előtti közterületek. 

A Muskátli utca Budajenői út – Harangvirág utca közötti szakasza. 

Harangvirág utca Óvoda előtti szakasza 

Kamilla utca Pipacsvirág Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Harangvirág utcai Óvoda 

közötti szakasza 

 

 
 

 

2.) Pajta – Faluház; Községháza előtti közterületek.  

 

A Pajta – Faluház ingatlana (83, 148. Hrsz.). 

A Petőfi utca 2 – 4; 1 – 5. számú ingatlanai közötti szakasza. 

A Fő utca 18. – 24; 27 -33. számú ingatlanai közötti szakasza. 
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3.) Körforgalom és térsége. 

 

A Fő utca 147/1; 147/2. Hrsz.-ú közterület. 

A Tulipán utcai játszótér környezete, a Tulipán utca Fő utca - Nyírfa köz közötti szakasza. 

Az Árnyas utca Körforgalom - Szajkó utca közötti szakasza. 

A Szajkó utca Árnyas utca - Legelődombi út közötti szakasza. 
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4.) Tengelice utcai Óvoda előtti közterületek 

 

Tengelice utca előtti közterületek 

Tengelice utca Hrsz: 1347 

Sármány utca Hrsz: 1398 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


