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Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület  

9/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról és a közterület-használati díjról 

 

(Egységes szerkezetben a 12/2010. (IV. 28.) Ör. 14/2010. (VI. 22.) a 30/2010. (XII. 13.) 10/2011. 

(III. 28.) 27/2011. (VIII. 08.) 35/2011. (IX. 29.) a 7/2014. (III. 24.) a 13/2014. (VII.07.) a 13/2016. ( 

IX.27.) a 17/2017. (IX. 26) a 6/2019. (II. 26) a 11/2019. (V. 28.) a 25/2020. (XI. 27.) 

és az 1/2021. (I. 19.) Ör-ekkel) 

 

Deszk Község Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület a helyi 

önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában foglalt felhatalmazás 

alapján a közterület használatáról és a közterület-használati díjakról, valamint a 

közlekedésbiztonság szempontjainak érvényesítése érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a 37.§ (1) bekezdésében foglaltaknak az 

önkormányzat által kezelt közutak tekintetében történő alkalmazhatósága érdekében az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § (1) A rendelet személyi hatálya Deszk község közigazgatási területén a természetes és jogi 

személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok által folytatott közterület-használatra 

terjed ki. 

(2) A rendelet területi hatálya Deszk község közigazgatási területének közterületére terjed ki. 

 A közterület-használati engedély 

 

2. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használathoz (a továbbiakban közterület-használat) 

engedélyt kell kérni. 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a.) közterületbe nyúló építményrészekre (pl.: lépcső, kirakatszekrény, üzleti védőtető 

ernyőszerkezet, hirdető berendezés, cég- és címtábla), elhelyezéséhez ha az a közterületbe 10 cm-en 

túl nyúlik be, vagy ha azok közterülettel érintkező felülete az üzlethomlokzat, kirakatszekrény, 

védőtető és ernyőszerkezete esetében a 2 m2-t meghaladja, cím- és cégtábla estében pedig az 1 m2-t 

meghaladja. 

b.) üzlet, árusításra alkalmas pavilon, egyéb létesítmény (nyílt szerkezetű sátor, árusító asztal, 

állvány stb.) elhelyezéséhez, fennmaradásához  - a 3. számú mellékletben meghatározott helyen és 

feltételekkel 

c.) építési munkával kapcsolatos anyagok, szerkezeti elemek elhelyezésére, valamint épület 

állékonyságával kapcsolatban igénybevett terület, 

d.) alkalmi és mozgóárusításra, valamint önkormányzat tulajdonú árusító pad használatára, 

e.) vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyölegek 

elhelyezésére, árukirakásra, 

f.) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és cirkuszi rendezvények, továbbá 

mutatványos tevékenységek, reklámtevékenységet kísérő kulturális és sporttevékenység céljára, 

g.) áru közterületen történő elhelyezésére (árut esztétikusan és oly módon lehet elhelyezni, hogy 

sem közúti, sem gyalogos forgalmat nem akadályozhat!)  

h.) közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítására (pl.: meg nem nyitott 

utca), 

i.) ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, kialakítására (pl.: felvonulási épület, lakodalmas 

sátor), 

j.) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény elhelyezése  

k.) hirdető-berendezések, cég- és címtáblák és egyéb táblák elhelyezéséhez, ha azokat nem az 

épület falán helyezik el, 

l.)  mozgó hirdető-berendezésekhez (pl.: autóról történő árubemutatás), 

m.)  hangosbemondó közterületen történő használata céljára, ha az üzleti célokat szolgál, 
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n.) közműbekötések elkészítéséhez, közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő, 

csatorna stb.) közterület-használattal járó karbantartása, építése, 

o.) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda, továbbá az utcai 

árusító automaták elhelyezéséhez, fennmaradásához, 

p.) közúti közlekedéssel, fuvarozással kapcsolatos állomáshely (pl.: taxi), valamint állandó 

helyhasználatot igénylő gépjármű által elfoglalt hely, 

q.) pártoknak, társadalmi szervezeteknek, választási kampányidején és azon kívüli propaganda 

célú megmozdulásaira (pl.: aláírásgyűjtések, ismeretterjesztő anyagok osztása, bemutatkozó 

előadások tartása, választási kampány célokat szolgáló hirdető-berendezés és hirdetmény 

elhelyezésére, 

r.) mezőgazdasági termékek 48 órát meghaladó tárolására (pl.: gyökér, répa, stb.)  

s.) közterületen elhelyezett garázsokra, 

t.) közterületen lakosság által elhelyezett 48 órán túl igénybe vett hulladékgyűjtő konténerre, 

u.) promóciós tevékenység céljából elfoglalt terület használatára 

v.) filmfelvétellel kapcsolatban lezárásra kerülő terület használatára, 

w.) temető melletti építési anyag tárolására 

x.) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó ipari vagy egyéb vállalkozással összefüggő 

tevékenység kiszolgálását célzó parkolókra, kerékpártárolókra 

y.) a menetrend szerinti tömegközlekedést közszolgáltatást biztosító autóbuszok parkolására 22 

– 06 óra között 

z.) Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (IV. 28.) Ör. 

zs.) a közterületre lakosság által kihelyezett pihenést szolgáló pad, ülőke kihelyezésére. 

(3) Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni 

a.) járda, közút, valamint zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos, 72 óra 

időtartamot meg nem haladó tevékenységre, 

b.) településüzemeltetéssel kapcsolatos tárgyak elhelyezésére (pl.: pad, figyelmeztető és tájékoztató 

táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok), 

c.) 1 m2-t meg nem haladó hirdetőbálák elhelyezésére, ha azokat épület falán rögzítik (amennyiben 

az 1 m
2
-t meghaladja, építési engedélyt kell kérni), továbbá üzlethomlokzat, kirakatszekrény, 

védőtető, ernyőszerkezet, cím-és cégtábla elhelyezéséhez ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem 

nyúlik be, vagy ha azok közterülettel érintkező felülete az üzlethomlokzat, kirakatszekrény, 

védőtető és ernyőszerkezete esetében a 2 m2-t nem haladja meg, cím- és cégtábla estében pedig az 

1 m2-t nem haladja meg. 

d.) építési anyagok 72 óránál rövidebb tárolásánál, 

e.) közmű és egyéb vezetékek hibaelhárítási munkálataira, ha az halasztást nem tűr, de a hiba 

észlelhetőségétől számított első munkanapon köteles bejelenteni a közmű üzemeltetője, 

f.) költözködés során bútorok , valamint egyéb közhasználati tárgy fel- és lerakodásához, ha az 24 

órát nem haladja meg, 

g.) az önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai, valamint a község közigazgatási 

területén lévő egyéb oktatási intézmények által szervezett kulturális és sportrendezvényekre, 

h.) közművezetékeknek, távbeszélő létesítményeknek, átadás utáni üzemeléséhez, 

i.) tüzelőanyag közterületen tárolásához, ha nem haladja meg a 48 órát, 

j.) kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységgel kapcsolatos áruk és göngyölegek, szállításakor 

közterületen történő elhelyezésére, ha az a 24 órát nem haladja meg. 

k) az élet-, és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok 

haladéktalan elvégzéséhez (max. 72 órán belül), 

l) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, ha azok reklámcélokat nem 

szolgálnak. 

(4) Nem adható Közterület-használati engedély 

a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom 

céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatást szolgálja, 
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b) járda és kerékpárút szegélyétől mért 0,50 m-en belül – még állványos, pultos vagy közvetlen 

árukihelyezéssel kereskedelmi árusításhoz, 

c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, üzlet nyílt szerkezetű 

sátor létesítéséhez a 3. számú mellékletben megjelölt közterületek kivételével, 

d) göngyölegtárolás céljára; kivételt képeznek az építkezésekkel kapcsolatos építőanyag 

tárolására szolgáló konténerek. Az építési törmelék tárolására szolgáló konténer csak a feltöltés és 

elszállítás időtartamára helyeztető el. 

e) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt veszélyezteti vagy 

növényállomány rongálásával, pusztításával, csonkításával, károsításával jár elkerülését, 

megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez 

nélkülözhetetlen munkálatok végzéséhez, 

f) műemléki és műemlék jellegű épületeken hirdető-berendezések, illetve reklámfelületek 

elhelyezéséhez, 

g) a 210/2009. (IX.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében felsorolt közterületen árusítható 

termékek körén kívül eső termékek árusításához, továbbá élelmiszer állványon, kiárusító asztalon 

történő értékesítésére  

- a 43-as számú közút úttestétől számított 3 méteren belül  

- a helyi főközlekedési utak úttestétől mért 1,20 m-en belül. 

h) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros lenne vagy a közbiztonságot 

vagy az egészséget veszélyeztetné, 

i) olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez ahol a szükséges energia és vízellátás, 

csatorna vagy a szabályoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem 

biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg, 

j)  jármű iparszerű javításához, mosásához, 

k) használaton kívüli, vagy szemmel láthatóan üzemképtelen gépjárművek közterületen történő 

tárolására 30 napot meghaladóan, 

l) a közlekedés biztonságát veszélyeztető és a településképet hátrányosan befolyásoló tárgy 

elhelyezéséhez, 

m) szalma, takarmány, éghető anyag, salak (nem építő), tárolásához, 

n) ha a kérelmező a közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet előírásait – a kérelem 

beérkezésétől számított 1 éven belül, - az engedélyező hatóság nyilvántartásából megállapíthatóan 

megszegte, 

o) 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó súlyú jármű, autóbusz (kivéve tömegközlekedési 

közszolgáltatást végző autóbuszok – a Deszk, Móra utcai közpark melletti és csak az oldala felőli 

parkolóban hétköznap 22
00

 – 06
00

 óra között; vasárnap 16
00

 – 24
00

 óra között), tehergépkocsi, 

mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz-pótkocsi, lakókocsi, valamint 

munkagép – közterületen történő tárolására. Tárolásnak minősül, ha a jármű 6 óránál hosszabb ideig 

folyamatosan közterületen várakozik. 

p) 24 órát meghaladóan tüzelőanyag közterületen történő tárolására, 

q) mozgó árusító hely tárolására, 

r) ha vendéglátóüzlet működésével összefüggésben a kérelem beérkezését megelőzően az 

üzemeltetővel szemben 1 éven belül szabálysértési hatóság jogerősen csendháborítás vagy 

környezetvédelmi szabálysértés tényét állapította meg, 

s) a kérelmező olyan tevékenységet kíván közterületen folytatni, melynek gyakorlását jogszabály 

tiltja. 

t) lakossági, szolgáltató vagy egyéb célokat szolgáló gépjármű nem kiépített, saját bejárón való 

parkolására 

u)  azoknak a természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaságoknak, amelyeknek Deszk Község Önkormányzatával szemben, az önkormányzat 

által megállapított lejárt adó-, vagy egyéb tartozása áll fenn, és nincs a fennálló tartozásának 

rendezésére érvényes megállapodása az önkormányzattal.  
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v)  a kül- és belterületi járda és úttest területére. Abban az esetben, amikor a járda szélessége a 3 

métert meghaladja engedély oly módon adható, hogy a használat folytán fennmaradó járda 

szélesség legalább 2,4 méter maradjon. 

(5) A (4) bekezdés o) pontjában meghatározott gépjárművek és ezek vontatmányainak elhelyezésére 

csak abban az esetben adható engedély, ha a tulajdonos vagy használó - méltányolható okból - a 

gépek elhelyezését a saját ingatlanán nem tudja megoldani. Az engedély időtartama a 15 napot nem 

haladhatja meg és 1 naptári éven belül ismételten nem adható ki. 

(6) Nem helyezhető el hirdető berendezés és hirdetmény 

a.) útpályán, útpadkán és vízelvezető árokban, 

b.) útkereszteződésnél a csatlakozó úttestek szélétől mért 10 m-es távolságon belül, 

c.) közúti jelzőtábla tartóoszlopán, 

d.) közparkban, 

e.) közterületen álló fákon és egyéb tárgyakon (pl.: emlékművek, szobrok, utcabútorok), 

f.) középületek falain, 

g.) közút területe felett a kulturális, illetve sportcélú rendezvényekkel kapcsolatos hirdetmények 

kivételével. 

(7)Az 1 évnél hosszabb időtartamra megadott ideiglenes jellegű közterület használati engedélyek 

minden év január 31. napjáig felülvizsgálatra kerülnek, annak érdekében, hogy az engedélyes a 

felülvizsgálat időpontjában is megfelel-e a 2. § (4) bekezdés u) pontjában meghatározott 

feltételeknek. Amennyiben lejárt tartozása áll fenn, úgy az ideiglenes jellegű közterület használati 

engedély visszavonásra kerül 

(8) Az önkormányzati tulajdonú árusító pad egységnyi árusító helyére – 0,8 m X 0,9 m- önálló 

közterület használati engedély adható. Az árusító padokat pénteken 13.00 órától 18.00 óráig, 

szombaton és vasárnap 06.00 órától 12.00 óráig lehet használni. 

 

Az engedélyező hatóság 

3. § (1) Deszk Község Önkormányzata a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 

hatáskörét a polgármesterre ruházza át (a továbbiakban: eljáró hatóság). A kérelmeket a 

Polgármesteri Hivatal közterület felügyelőjénél kell előterjeszteni. 

(2) A közterület használati engedély nélkül végezhető közterület igénybe vételt a polgármesternél 

lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt egy nappal, legkésőbb azonban a használat 

megkezdésekor- tudomásul vétel végett be kell jelenteni. 

Az engedély iránti kérelem 

4. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie írásban, aki a közterületet használni 

kívánja.  

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, 

építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie. 

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

formanyomtatványon kell benyújtani, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt. 

A szakhatóságok közreműködése 

5.§ (1) Az engedélyező hatóság szerzi be: 

a.) közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátó-ipari, illetőleg szolgáltató tevékenység 

esetében a kereskedelmi hatóság véleményét 

b.) műemléki környezetben folytatni kívánt közterület- használat esetén a műemlékvédelmi hatóság 

szakhatósági állásfoglalását 

c.) a közterület fenntartójának, kezelőjének nyilatkozatát 

d.) amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges a CSMKH Szegedi Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály 1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály szakhatósági 

állásfoglalását 

e.) építésügyi hatósági engedélyhez kötött közterület-használat esetén az építési hatóságnak 

vonatkozó jogerős döntését 
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Az engedély megadása 

6. § (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és 

Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, az ÁRT szabályozási előírásait, 

valamint városképi, köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok és más szervek 

hozzájárulásában előírt követelményeket és ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl.: vállalkozói 

igazolvány stb.) fennállását is, valamint az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulását. 

(2) A település főúthálózathoz tartozó közút mentén, a település fő terén, a műemléki vagy más 

szempontból védett területen engedély csak akkor adható, ha 

a.) a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl.: autóbusz várakozó fülke 

létesítése, építési munka végzése, rendezvény), 

b.) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges (pl.: 

idényjellegű árusítás, hirdető berendezés). 

(3) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával, és 

karbantartásával kapcsolatos közterület használatnak. 

(4) A reklám, illetve a hirdetés céljából engedélyezett közterület használat nem akadályozhatja az 

állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel, rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási 

kötelezettség teljesítését. 

(5) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre-állvány, építőanyag stb. elhelyezésére- 

közterület használati engedély csak az építési munka végzésének szerződésben rögzített és 

műszakilag indokolt időtartamára, területére adható. 

(6) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekben való 

választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető berendezések elhelyezéséhez, a választás 

napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 30. napig terjedő időszakra adható 

közterület használati engedély. 

(7) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterület használati engedély az 

ünnep kezdetét megelőző 20 naptól kezdődő időszakra adható ki. 

7. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell 

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

b.)a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztééig az 

engedély érvényes, 

c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, 

d.)az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, 

e.)az engedély megszűnése, visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó 

kötelezettség előírásait, 

f.)közterület-használati díj mértékét, és fizetésnek módját, 

g.)balesetvédelmi és egészségvédelmi óvórendszabályok betartására való felhívást, 

h) a jogosult közterületet érintő tevékenységben részt vevő bejelentett családtagjai, illetve 

alkalmazottainak nevét és lakcímét, 

i) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és 

kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, 

j) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének és 

megfizetésének módját, 

l) az esetleg szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló felhívást. 

m) a közterületnek és a tartozékainak a saját költségen történő folyamatos karbantartását, az 

engedély megszűnése esetén eredeti állapotban történő helyreállítását. 

n) figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közterületet – tartozékaival együtt (járda, 

útburkolatok, fák, csatornák, árkok, korlátok, építmények, úttartozékok) – mindannyiszor köteles 

saját költségén helyreállítani, ahányszor kivitelezési ok miatt a hiba kiújul. 

Ha az engedélyes a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hatóság az engedélyes terhére és 

költségére végezheti el a közterület és tartozékai eredeti állapotának megfelelő helyreállítását. 

(2) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. 

(3) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben  
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a.) - szükség szerint – elő kell írni a közterület felőli oldalon kerítés létesítését, 

b.) elő kell írni, hogy – ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogosforgalom a másik 

oldalon lévő járdára nem terelhető át – az engedélyes köteles a gyalogosok számára védőtetővel 

ellátott 1,5 m széles átjáró létesítéséről gondoskodni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, 

továbbá – a balesetveszély elkerülése érdekében – közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek 

alátéteit jól láthatóvá tenni, 

c) elő kell írni hulladék anyagok konténerben történő tárolását, 

d) elő kell írni beton, habarcs közterület felületén történő keverésének, előállításának a tilalmát. 

(5) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy 

az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy körzetben kézből vagy járműből 

történhet-e. 

(6) Az anyag és szerkezetek használatával és tárolásával kapcsolatos engedélyben ki kell kötni, 

hogy a tárolás kizárólag munka-, baleset- és egészségvédelmi, valamint a tűzvédelmi szabályokban 

előírt módon történhet. 

(7) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében határozatot közölni kell 

a.) az engedélyt kérővel,  

b.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, 

c.) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervvel, 

d.) mindazoknak a felügyeleti, ellenőrző és rendészeti hatóságoknak, amelyek hatáskörét a 

közterület használattal kapcsolatos tevékenység érinti, 

e.) a közterület-felügyelővel. 

(8) A közterület használati engedély eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet 

folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személy 

felhívására bemutatni. 

 Az engedély érvényessége 

8. § (1) Az engedély 

a.) meghatározott idő elteltéig, 

b.) megállapított feltétel elteltéig, 

c.) visszavonásig érvényes. 

(2) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre 

jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát 

egyébként elveszíti. 

(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam 

lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetve meghatározott 

időszakra szüneteltethető.  

 A közterület-használati díj 

9. § (1)Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 

(2) A díjfizetés alapjául szolgáló számításban az elfoglalt közterület nagysága a pavilon és nyitott 

szerkezetű sátor és fülke esetében a teherhordó szerkezetek által lefedett bruttó alapterület, 

amennyiben az ereszkiülés kevesebb, mint 30 cm. Ezt meghaladó esetben a teljes épületszerkezetek 

által lefedett bruttó alapterületet kell figyelembe venni.  Nyílt szerkezetű pult, állvány és nem 

építmény jellegű létesítmény közterületre eső vízszintes vetülete, hirdetőtábla, hirdető berendezés, 

cég- és címtábla esetén, ennek mértani alakzattal körülhatárolt része. 

(3) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett naptári év, hó, nap, valamint m
2
 

egésznek számít. 

(4) A közterület-használati díjat készpénzzel Deszk Község Önkormányzata Pénztárában, vagy 

átutalással, vagy feladóvevényen kell befizetni Deszk község költségvetési elszámolási számlájára. 

a.) ideiglenes jellegű közterület-használat esetén: 

-az engedély jogerőre emelkedésekor közterület használatának megkezdése előtt egy összegben kell 

befizetni. 

b.) állandó jellegű közterület-használat esetén:  
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- 1 évnél rövidebb időtartamnál az engedély jogerőre emelkedésekor közterület használatának 

megkezdése előtt egy összegben kell befizetni 

- 1 évnél hosszabb időtartamnál a tárgyév végéig (december 31-ig) esedékes díjat az engedély 

jogerőre emelkedésekor, a további díjat évente négy részletben, negyedév második hónapjának 15. 

napjáig a mindenkor érvényes közterület-használati díj tárgyév január 1-i érvényességének 

megfelelően kell megfizetni. 

 

(5) Az engedélyes a közterület-használat díjat a terület tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül 

köteles megfizetni, kivéve ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 

Közterület-használati díjat visszamenőlegesen megállapítani nem lehet. 

A közterület használati díj beszedését a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Csoportja végzi. 

(6) Az elmaradt közterület-használati díj megfizetésére a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 

LIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(7) A közterület-használati díjat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

(8) Hatályon kívül helyezte a 11/2019. (V. 28.) Ör. 2019. május 29. napjával 

 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

 

10. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 

a) ha a fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők, a vízügyi szolgálat bárminemű közterületet 

igénylő tevékenysége során, 

b) közműbekötések készítése esetén, 

c) a közművek és a köztisztasági szolgáltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű 

létesítményeinek elhelyezéseire, 

d) valamennyi Önkormányzat által alapított, vagy fenntartott intézménynek, társaságnak az alapító 

okiratában, alapszabályában, társasági szerződésében (továbbiakban együttesen: alapító okiratában) 

meghatározott feladat, hatáskör ellátása, illetve működésének biztosítása érdekében. 

e) közterületen nem lakosság által kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet, konténer elhelyezésére.  

f) a helyi önkormányzati érdekeket szolgáló –nem az önkormányzat, illetve annak társasága(i) 

megbízásából végzett- munkálatokhoz, beruházásokhoz (pl.: oktatási, kulturális, sport...stb.) 

szükséges, a rendeltetéstől eltérő közterület használat esetén. 

 

 A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 

 

11. § (1) A közterület-használat közérdekű célból bármikor megszüntethető, ilyen esetben az 

engedélyes részére és kérelmére másutt lehet a közterület-használat lehetőségét biztosítani. 

(2) Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az 

engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség 

időpontjáig ismételten nem tesz eleget. 

(3) Ha az engedélyes közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 

engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. Ilyen esetben az 

előre befizetett közterület-használati díj időarányos részét vissza kell engedélyesnek fizetni. A 

bejelentést visszamenőlegesen nem lehet megtenni. 

(4) Ha az engedély érvényét veszti az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - 

minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyes építési engedély 

alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának 

feltételeként előírták. 

 

 

 A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

 

12. §(1)Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (V. 21.) Ör. 2012. május 22. napjával 
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(2) Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (V. 21.) Ör. 2012. május 22. napjával 

(3) 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 

költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

(4) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal 

szemben - a ténylegesen használt időtartamra és területre - a rendes közterület-használati díj 

háromszorosát kell megállapítani 

 (5) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés 

feltételeinek megfelel – kérelmére – az engedélyező a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel 

azonban a használó nem mentesül a (4) bekezdésben említett következmények alól. 

13. § (1)
 
Hirdetőtábla tulajdonosa köteles gondoskodni a tábla karbantartásáról, ellenkező esetben 

az eljáró hatóság a felszólítást követően nem teljesítés esetén a táblát elbontathatja, költségét a 

tulajdonosra háríthatja. 

(2) Közterületen engedély nélkül kint lévő anyagok, hirdetőtáblák beszállításáról az engedélyező 

hatóság gondoskodhat, amennyiben a tulajdonos személye ismeretlen. 

(3) Üzletek előtti külső árusítás, árubemutatás a hivatalos nyitvatartási időben, a gyalogosforgalom 

zavarása nélkül az engedélyező hatóság által jóváhagyott pultról, asztalról engedélyezhető. 

(4) Mobil árusító hely, amennyiben nem üzemel a közterületen nem tárolható, azt az árusítás 

befejezése után a közterületről el kell távolítani. 

(5) Közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyben részesülő a közterület 

használatát másnak átengedi. 

 

Közút nem közlekedéscélú igénybe vétele 

 

14. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Közl. tv.) hatálya alá tartozó 

közterület használat esetén igénybevételi díjat kell fizetni. 

(2) A Közl. tv. 36. § (1) bekezdésében szabályozott közút felbontásához, annak területén, az alatt 

vagy felett közút bontásával járó építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez az 1. számú 

melléklet 7. b) pontjában meghatározott igénybevételi díjat kell fizetni.  

(3) Közút területének a (2) bekezdésben foglalt rendelkezésében nem szabályozott egyéb nem 

közlekedési célú igénybevétele (elfoglalása) esetén az igénybevételi díjat a közterület használati 

díjszabás 1. számú melléklet 7. b) pontjában rögzített díjtételének alapul vételével kell 

megállapítani. 

(4) Amennyiben jelen szakaszban meghatározott közterület használatot hozzájárulás nélkül, vagy a 

hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a pótdíj összegeként a megállapított, 

vagy megállapítható igénybevételi díj háromszoros összege kerül kiszabásra. 

 

A közterület filmforgatási célú használata 

 

14/A. § (1) Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX. 27.) Ör. 2016. október 1. napjával  

(2 Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX. 27.) Ör. 2016. október 1. napjával 

(3) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet. 

(4) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a kettő hét időtartamot. 

(5) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-

használat naponta 6 és 22 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 

(6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 

események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a 

közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-

használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az 

esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 

(7) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, 

technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 200 m2 területet. 
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(8) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e 

rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. 

(9) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem 

tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

(10) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 

vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg 

kell tagadni. 

 

Vegyes rendelkezések 

 

15. § A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell 

alkalmazni. 

 

 A rendelet hatálybalépése 

 

16. §(1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a még I. 

fokon el nem bírált, folyamatban lévő államigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.  

(2) Jelen rendelet hatályba lépésekor fennálló pavilon és nyílt szerkezetű sátor esetében a 

kérelmezőt ezen rendeletben foglalt paraméterek kielégítését célzó megváltoztatási kötelezettség 

nem terheli mindaddig amíg az építmény teherhordó szerkezeteit nem változtatja.  

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatáról és 

rendjéről szóló 9/1998. (VII. 20.) Ör. és melléklete. 

(4) Jelen rendelet hatályba lépése előtt kiadott, a mezőgazdasági, vállalkozási vagy lakossági célú 

gépjárművek és azok vontatmányai közterületen történő elhelyezésére vonatkozó engedélyek 

jogosultjai kötelesek az érintett gépjárművek/vontatmányok elhelyezéséről –jelen rendeletben, 

valamint a vonatkozó jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően- e rendelet kihirdetésétől számított 

45 napon belül gondoskodni. 

(5) A 2.§. (2) bekezdés z) pontja alapján megállapított közterület-használati díj fizetési kötelezettség 

jelen rendelet kihirdetésétől számított 45 nap után áll be.  

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

alkalmi árusítás: idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellett, de annál lényegesen rövidebb 

időtartamra, szezononként legfeljebb egy alkalommal, 1-30 napig tartó mobil nem hordozható 

berendezésből történő közterületi árusítás. 

 

alkalmi vásár: néhány napos (max. 20 nap) általában rendezvénnyel összekötött árusítás. 

 

árubemutatás: az üzletben árusított termékek az üzlet nyitva tartás ideje alatti bemutatása, 

ismertetése és értékesítése az üzlet előtt kihelyezett termékek összessége. 

 

bruttó alapterület: pavilon, üzlet, nyílt szerkezetű sátor esetében a tartószerkezetek által lefedett 

teljes alapterület – ha az tetőszerkezetének ereszkiülése nem haladja meg a 30 cm-t. Amennyiben 

ezt meghaladja, úgy a tető által lefedett és annak a vízszintes síkra vetített alapterülete értendő! 

Nyílt szerkezetű pult, állvány és nem építmény jellegű létesítmény közterületre eső vízszintes 

vetülete, hirdetőtábla, hirdető berendezés, cég- és címtábla esetén, ennek mértani alakzattal 

körülhatárolt része. 

épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek 

együttesét zárja körül meghatározott rendeltetési – jellemzően tartózkodás - céljából. 
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filmfelvétel: bármely természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet által végzett kizárólag kereskedelmi célú filmkészítés  

forgalmi sáv: az úttestnek egy gépkocsisor biztonságos közlekedésére elegendő szélességű - akár 

útburkolati jellel megjelölt, akár meg nem jelölt - része. 

főtér: Az állami ingatlan-nyilvántartásban 25. hrsz. alatt nyilvántartott Tempfli tér elnevezésű 

közterület 

földút: jármű közlekedésre szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. 

zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) út, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás 

történt, ideértve azon földutat is, amely a szilárd burkolatú úthoz való csatlakozás, illetve a vasúti 

átjáró előtt legfeljebb 50 méter hosszban szilárd burkolattal rendelkezik. 

főútvonal: jelzőtáblával főútvonalként megjelölt út. 

fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi 

tartózkodásra alkalmas, 2 m
2
-t meg nem haladó alapterületű építmény. (Építmény fogalma: Étv. 2.§ 

8. pont) 

hirdető-berendezés, hirdetőtábla, reklámhordozó eszköz: minden olyan a KRESZ-ben, illetve 

ágazati szabványban nem szereplő tábla, eszköz, amelynek az a célja, hogy a járdán és a közúton 

közlekedők figyelmét felhívja valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, 

létesítményre. 

hirdetmény: közérdekű közlés 

 

idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusítóhelyről 

időszakonként megismétlődő esetenként legfeljebb egy szezonra – maximum 3 hónap – szóló 

kereskedelmi tevékenység (pl.: fagylaltárusítás). 

járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt 

szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt, kiépített - része; a gyalogút azonban nem járda. 

járdasziget: az útnak az úttesten levő, attól kiemelt szegéllyel elválasztott és körülhatárolt - a 

járműforgalom elől elzárt, a gyalogosok védelmére vagy a járműforgalom irányítására szolgáló - 

része. 

kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt út. 

közérdekű cél: állami vagy önkormányzati szerv, valamint az e szervek működéséhez szükséges 

gazdasági, igazgatási, oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, szociális és egészségügyi 

létesítmény elhelyezése, városrendezés, önkormányzati beruházásban megvalósuló lakóház építés- 

és felújítás, bányászat, honvédelem, közlekedés, posta és távközlés, villamos energia továbbítására 

szolgáló berendezés elhelyezése, ha a bővítés illetőleg elhelyezés másként nem biztosítható, 

vízgazdálkodás, régészeti lelőhelyek és környezetük megóvása és feltárása, műemlék- és 

természetvédelem, ha a védelem másként nem biztosítható 

 

közhasználatú zöldterület: minden közterületnek minősülő közpark, pihenésre, szórakozásra, 

testedzésre is szolgáló véderdő, lakó-illetőleg üdülőépületek elhelyezésére szolgáló tömbtelek 

közkert ( játszó-, pihenőkert stb.) céljára kialakított része, közutak járdát szegélyező, illetőleg a 

közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület. 

 

közterület: 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 átadott területrészére - az erről 

szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és 

emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 

lakossági jellegű parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó 

népesség parkolási igényeit elégíti ki. 

leállósáv: az útnak az úttesttel azonos szintben levő, attól útburkolati jellel elválasztott és 

útburkolattal ellátott része. 
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mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve 

megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az 

üzletében forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak. 

 

mozgó árusítóhely: mobil jellegű talajhoz nem rögzített helyét változtatható árusítóhely. 

nem lakossági jellegű parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen 

működő vállalkozási, szolgáltató, kereskedelmi vagy vendéglátó-ipari egységek parkolási igényeit 

elégíti ki. 

nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, 

kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet. 

nyílt szerkezetű sátor: térelemekkel csak felülről határolt, talajhoz rögzített, ideiglenes, 

kereskedelmi és vendéglátó-ipari célokat szolgáló szerkezet. 

önálló hirdető-berendezés: minden olyan hirdető-berendezés, amely nem építmény falán vagy 

kerítésen található. 

parkoló: szilárd térelemekkel, zúzott kővel, egyéb szóródó áruval felületkezelt, lakossági vagy 

vállalkozási célokat szolgáló – a jogszabályokban saját telken történő gépjármű elhelyezési 

kötelezettségen felül biztosított – min. 2,50 x 5,00 m felületű gépjárművek elhelyezésére szolgáló 

terület.  

pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi 

tartózkodásra alkalmas, 2 m
2
-t meghaladó alapterületű építmény. 

promóciós tevékenység: szezononként 1-10 alkalommal, naponta 12 órát meg nem haladó, mobil 

árusító pavilonban történő - folyamatos árubemutatóval összekötött - közterületi termékárusítás 

rendeltetéstől eltérő közterület használat: ha a használat a közterület vagy annak meghatározott 

része mások általi igénybevételét akadályozza 

szilárd burkolatú út: olyan út, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton 

vagy aszfalt burkolattal rendelkezik. 

tartozék: köztéri pad, szökőkút teljes területe (medence, kúttest és káva), közterületi szobor, 

virágágyás, virágtartó edény, térhatároló tégla- és betonperem, lámpaoszlop, hulladékgyűjtő köztéri 

edény. 

út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetőleg 

magánterület (közforgalom elől el nem zárt magánút). 

úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része. 

útpadka: az útnak az úttest mellett levő, útburkolattal el nem látott része. 

útkereszteződés: két vagy több útnak azonos szintben való kereszteződése, egymásba torkollása, 

illetőleg elágazása. 

üzemképtelen jármű: 

- hatósági jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel 

vehet részt, 

- baleset következtében károsult és elhagyott (a helyszínről 8 napon, mellékútvonalon 15 napon 

belül el nem szállított) jármű, 

- a használat folytán üzemképtelenné vált jármű, 

vendéglátó ipari szolgáltatások, üzletek: melegkonyhás üzletek (étterem, vendéglő, csárda, söröző, 

étkezde, kifőzde, kávéház, gyorsétkező helyek, pizzéria, snack bár), cukrászda, kávézó, eszpresszó, 

tejbár, fagyizó, lángossütő, italüzletek (kocsma, söröző, borozó, borkóstoló, nappali és éjszakai 

bárok), zenés szórakozó helyek, disco 

vendéglátás: kész vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából 

történő eladása, az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység, továbbá a 

munkahelyen, valamint az oktatási és nevelési intézményekben bármely formában üzletszerűen 

történő étkeztetés. 

 

vendéglátó-ipari előkert, illetve kerthelyiség: a közterületnek vendéglátás céljából idény jelleggel 

asztalokkal, székekkel elfoglalt körülhatárolt és szükség szerint lefedett része. 
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Jogharmonizációs záradék: 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

               Simicz József s.k.    Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 

     polgármester      mb. jegyző 

 

 

A dőlt betűvel szedett rendelkezések hatályba lépésének időpontja: 2021. január 20. 

 

 

 

       Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. 

         jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Sor- 

szám 
Közterület foglalás célja 

mérték- 

egység 

díj 

Ft 
megjegyzés 

 1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek 

a.) vállalkozási ( pl. kereskedelmi, 

vendéglátóipari stb.) célú ideiglenes vagy 

állandó jellegű építmény ( pavilon , bódé, 

büfékocsi) elhelyezése 

Ft/m2/hó  

800.- 

b.) 

 

 

 

b/a.) 

Idényjellegű árusítás (pl: zöldség, 

gyümölcs, dinnye, stb.) árusító asztal, 

nyílt szerkezetű pult, állvány 

 

Önkormányzati tulajdonú árusító pad 

használata” 

 

Ft/m2/hó 

 

 

 

Ft/egységnyi, 

0,8 m * 0,9 m 

árusító hely/hó    

420.- 

 

 

 

420,-Ft 

  

c.) Alkalmi árusítás: vállalkozói vagy 

őstermelői igazolvánnyal saját vagy 

tevékenységi jegyzékben szereplő egyéb 

áru, továbbá ünnepek előtti árusítás, 

fenyőfa szervezett vásár (max. 20 nap) - 

minden megkezdett. 1,0 m
2
 után fizetendő 

 Ft/m
2
/nap   525.- 

  

d.) Mozgóbolt (a mozgóbolt fogalmát a 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 2. § 17. pontja határozza meg.) 

(guruló kocsi, büfé kocsi, stb.) 

Ft/nap/jármű 1600.- 

  

e.) Vendéglátó ipari előkert, terasz Ft/m
2
/hó 210.-  

f.) Nyílt szerkezetű sátor – kereskedelmi, 

vagy szolgáltató tevékenységhez 

Ft/m
2
/hó 325,- 

 

g.)  Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX. 

27.) Ör. 2016. október 1. napjával 

Ft/m
2
/nap  

  

h.) Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IX. 

27.) Ör. 2016. október 1. napjával 

Ft/nap  
  

i.) Reklámcélú vagy vállalkozási 

rendezvények 

Ft/m
2
/nap 315.- 

  

j.) Göngyölegtárolás (kizárólag áruszállítási 

időszakban) 

Ft/m
2
/nap 105.- 

  

2. Reklámhordozók felületi és árubemutatások 

a.1) Óriásplakátok (hatályos jogszabályok 

figyelembevételével, és csak indokolt 

esetben – ha az utca-, és településképet 

nem zavarja ), múlti-reklámok, érvényes 

engedéllyel 5-12 m
2
-ig 

Ft/db/hó 10.480.- 

  

a.2) Óriásplakátok (hatályos jogszabályok 

figyelembevételével, és csak indokolt 

esetben – ha az utca-, és településképet 

nem zavarja ), multireklámok érvényes 

Ft/db/hó Egyedi elbírálás, de 

minimum 20.960.- 
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engedéllyel 12 m
2
 fölött 

b.1) Önálló hirdető-berendezés, reklámtábla (2 

m
2
-ig),  

Ft/m
2
/hó 865.- 

 

b.2) Önálló hirdető-berendezés, reklámtábla (2 

m
2
-felett) 

Ft/m
2
/hó 1.095,- 

  

b.3) Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat (portál, kirakat szekrény, 

üzlet előtető, fényreklám, címtábla, vitrin) 

Ft/m
2
/hó 370.- 

  

b.4) Transzparens kulturális, sport céllal Ft/m
2
/nap díjmentes   

b.5) Transzparens üzleti és egyéb céllal Ft/m
2
/nap 315.-   

b.6) Önkormányzat által kihelyezett 

útbaigazító táblán reklám felirat (15x80 

cm) 

Ft/db/év 18.445,- 

 

b.7) Önkormányzat által kihelyezett 

útbaigazító táblán reklám felirat (30x80 

cm) 

Ft/db/év 34.580,- 

 

b.8) Önkormányzat által kihelyezett 

útbaigazító táblán reklám felirathoz 

(15x80 cm) egyszeri reklámgrafika díja – 

b.6.) díjhoz kiegészítésként  

Ft/db 3.460,- 

 

b.9) Önkormányzat által kihelyezett 

útbaigazító táblán reklám felirathoz 

(30x80 cm) egyszeri reklámgrafika díja – 

b.7.) díjhoz kiegészítésként  

Ft/db 6.920,- 

 

c.) Hirdetőoszlop Ft/db/hó 5.240,-    

d.) Mobil hirdetőtábla Ft/m
2
/hó 370.-   

e.1) Közterületbe nyúló üzleti védőtető 

(előtető), ernyőszerkezet reklámmal - 

alatta folyó árusítás, kipakolás nélkül 

Ft/m
2
/hó 105,- 

 

e.2) Előtető, védőtető, ernyőszerkezet alatti 

kitelepülés, közterületbe nyúló üzleti 

védőtető ernyőszerkezet reklámmal, vagy 

anélkül - alatta folyó árusítással, 

kipakolással 

Ft/m
2
/hó 315,- 

  

e.3) Közterületbe nyúló üzleti védőtető 

(előtető), ernyőszerkezet (reklám nélküli) 

- alatta folyó árusítás, kipakolás nélkül 

Ft/m
2
/hó díjmentes 

  

f.) Hirdetési céllal elhelyezett gépjármű Ft/db/nap 3.145,-   

g.) Hangosbemondó közterületen történő 

használata céljára, ha az üzleti célokat 

szolgál  

Ft/db/nap 3.145,- 

 

3. Szórakoztató tevékenységek 

a.) Mutatványos, cirkusz,  vásár, kirakodás, 

céllövölde 

Ft/m2/nap 920,- 
  

b.) Légvár Ft/db/nap 10.480,-   

 4. Kulturális és sportesemények, tömegmegmozdulások 

a.) Ideiglenes kiépített színpad és egyéb Ft/m
2
/nap Díjmentes   
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elkerített terület (kulturális, 

sportrendezvények) 

b.) Politikai rendezvény célú ideiglenes 

színpad, elkerített terület 

Ft/m
2
/nap 105,- 

  

c.) Karitatív tevékenység, vagy közérdekű 

díjmentes szolgáltatás 

Ft/m
2
/nap Díjmentes 

  

d.) Lakodalmas-, egyéb lakossági vagy céges 

rendezvényt szolgáló sátor, pavilon 

Ft/m2/nap 260,- 
 

 5. Építési - szerelési munkálatok 

a.1) Építőmunkával kapcsolatos állvány és 

építőanyag 72 órán túli elhelyezése 

(érvényes építési engedéllyel a kezdés 

bejelentését követő max. 1 évig) 

Ft/m
2
/nap 345,- 

  

a.2) Építőmunkával kapcsolatos állvány és 

építőanyag 72 órán túli elhelyezése egyéb 

esetben – építési engedély hiányában (a 

díj mértéke a fizetési kötelezettség 

kezdetétől számítva 15 naponként 100%-

kal emelkedik) 

Ft/m
2
/nap 690,- 

  

b.1) Közterületen lakosság által elhelyezett és 

igénybe vett hulladékgyűjtő konténerre 48 

órán túl (érvényes építési engedéllyel a 

kezdés bejelentését követő max. 30 napig) 

Ft/db/nap 260,- 

  

b.2) Közterületen lakosság által elhelyezett és 

igénybe vett hulladékgyűjtő konténerre 48 

órán túl (érvényes építési engedély nélkül  

Ft/db/nap 525,- 

  

c.) Építési munkával kapcsolatos felvonulási 

épület, konténer (iroda, szociális, öltöző, 

mobil WC) 

Ft/m
2
/nap 1.150.- 

  

d.) Temető melletti – sírhely kialakítással, 

készítéssel, felújítással kapcsolatos – 

építési anyag tárolása kialakított terület 

használata esetenként (az egy sírhelyre 

kiadott hozzájárulás időtartama max. 15 

nap!) 

Ft/m2/nap 2.300,- 

 

 6. Gépjárműtárolás 

a.) Üzemképtelen, illetve forgalomból kivont 

gép-, lakókocsi, utánfutó tárolása, max. 

30 nap (nem hosszabbítható) 

Ft/db/nap 525.- 

  

b.) Mg-i, vagy más szolgáltatást végző és 

különleges járművek, ezek 

vontatmányainak ideiglenes tárolása (csak 

indokolt esetben, max. 15 napra, és ezen 

túl egy naptári éven belül  nem 

hosszabbítható) 

Ft/m2/nap 630,- 

 

c.) Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó-

ipari vagy egyéb vállalkozással 

összefüggő tevékenység kiszolgálását 

Ft/5 db 

tároló/év 

5.240,- 
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célzó kerékpártárolókra 

d.) A menetrend szerinti tömegközlekedést 

biztosító autóbuszok parkolására (a 

Deszk, Móra utcai közpark melletti és 

csak az oldala felőli  parkolóban 

hétköznap 22
00

 – 06
00

 óra között; 

vasárnap 16
00

 – 24
00

 óra között) 

Ft/db/hó 10.480,- 

 

 7. Nem lakossági célú parkoló 

a.) Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó-

ipari egység és egyéb vállalkozást 

kiszolgáló parkoló (a vonatkozó 

jogszabályokban előírt saját telken történő 

gépjármű elhelyezési kötelezettségen 

felül! Mérete min. 2,50 x 5,00 m / db.) 

Ft/m
2
/év 325,- 

  

7. Egyéb 

a.) Mezőgazdasági termékek 48 órát 

meghaladó tárolására (pl.: gyökér, répa, 

stb.) kivéve éghető termékek – max. 10 

nap engedélyezhető 

Ft/m2/nap 315,- 

 

b.) Közút nem közlekedéscélú célú igénybe 

vétele 

Ft/m2/nap 325,- 
 

c.) Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (IV. 

28.) Ör 

  
 

 

 

A díjtételek az ÁFA összegét nem tartalmazzák. 
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2. számú melléklet 

 

illetékbélyeg 

helye 

Kérelem 

közterület-használati engedélyhez 

 

Engedélyt kérő neve:  ………………………..……………………………….. 

Az engedélyt kérő lakcíme/telephelye:  …………………………………………….. 

      …………………………………………….. 

A közterület-használat helye:  …………………………………………….. 

     …………………………………………….. 

A közterület-használat célja: 
*
reklámozás, árubemutatás, vendéglátó-ipari előkert, árusítás, javító-

szolgáltató tevékenység, film/televízió felvétel, mutatványos tevékenység, építőanyag-tárolás, 

tüzelőanyag tárolás, rendezvény, egyéb: ……………………………………………… 

A közterület-használat ideje:  20… év ………………………. hó ……. naptól 

     20… év ………………………. hó ……. napig 

     ez összesen ……………. nap/hó
* 

A közterület-használati díjat postai úton / a Polgármesteri Hivatal Pénztárában készpénzzel 

kívánom befizetni. (A megfelelőt kérjük aláhúzni!) 

Az építkezés bejelentésének időpontja: (csak építőanyag-tárolás és építkezéssel kapcsolatos 

közterület-használat esetén kell kitölteni) 

     20… év ………………………. hó ……. napján 

Az építési engedély száma: (csak építőanyag-tárolás és építkezéssel kapcsolatos közterület-

használat esetén kell kitölteni) ………………………………… 

 Deszk Község Önkormányzata irányába tartozásom 
*
 van/nincs. 

Szociális segélyben 
*
 részesülök/nem részesülök. 

A szükséges közművek 
*
 rendelkezésre állnak/nem állnak rendelkezésre. 

A tevékenységem során keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas eszközzel 
*
 

rendelkezem/nem rendelkezem. 

A közterület-használat utcanév táblát, házszámtáblát 
*
 takar/nem takar. 

A közterület-használat módja, mértéke, pontos leírása: ……… m
2
 közterületen ……. 

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

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

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

20….. év ………………… hó …………nap 

 

            ……………………………. 

          cégszerű aláírás 

 

 

 

 
*
a megfelelő rész aláhúzandó 
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A kérelem mellékletei: 

- pavilon, sátor és parkoló esetében építész tervező (egyéb esetben készülhet építész közreműködése 

nélkül) által készített (egyéb esetben méretarányos helyszínrajz a közterülethasználattal érintett 

terület megjelölésével) , a környezetet is bemutató helyszínrajz M=1:100; vagy indokolt esetben** 

M=1:50 léptékben; mely ábrázolja a pontos helymeghatározáshoz szükséges tereptárgyakat 

(épületek, fák, villanyoszlopok, kapubejárók, vízelvezető árok, tűzcsapok, stb.), valamint az 

igényelt közterület pontos helyét,  

- több irányból készített fényképfelvétel(ek) 

- közútkezelői hozzájárulás 

- szakhatósági hozzájárulás – amennyiben ezt jogszabályok a folytatandó tevékenység végzéséhez  

- a folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó okirat másolata (működési engedély, vállalkozói 

igazolvány, őstermelői igazolvány, stb.) 

- közműszerződések (villany, gáz, víz, csatorna, szemét), ha ez a tevékenység folytatásához 

szükséges nyilatkozat (reklámhordozó elhelyezése esetén)  

 

Az Ör. 1. számú mellékletének 2. pontja szerinti reklámhordozók felületi és árubemutatások esetén 

a tábla méreteinek, anyagának feltüntetésén kívül egy látványterv benyújtása színesben, melynek 

jóváhagyása az engedélyező hatásköre. 

 

 

** indokolt eset: amennyiben a közterület használat, annak közvetlen környezete sok tereptárgyat, 

növényzetet, közművet, felszín feletti és alatti építményt, tereptárgyat érint, illetve azok ábrázolása, 

a kérelem tárgyának pontos megértése, körülményeinek tisztázása érdekében részletesebb 

információkat, nagyobb léptékű ábrázolást kíván. Ezt a benyújtott kérelem elbírálásakor a hatóság 

kérheti a kérelmezőtől. 
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3. számú melléklet 

 

1., Árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató pavilon, üzlet, épület létesítése csak a: 

 

1.1., Deszk, 684. Hrsz-ú Semmelweis utcai közterületen  

- a Deszk, Alkotmány u. 38. sz. és a Semmelweis u. 12/a. sz. alatti ingatlanok Semmelweis utcai 

telekmélységével szemközti szakaszán, a már megkezdett pavilonsor folytatásaként lehetséges. Az 

itt elhelyezhető pavilonok, üzletek, épületek nem lehetnek nagyobbak bruttó 30 m2-nél. Az ezen 

épületekhez épített - bármely anyaggal fedett - előtetők bruttó alapterülete nem haladhatja meg azon 

épület bruttó alapterületét, melyhez csatolják (max. 30 m2). Meglévő épületek esetében ezen 

határértéket meghaladó méretű meglévő előtető nem bővíthető, csak állagmegóvás céljából történő 

felújítása engedélyezhető, elbontása esetén helyére e rendeletben rögzített paramétereket meghaladó 

új nem építhető. Meglévő vagy tervezett előtető a másik, szomszédos pavilon (üzlet, épület) elé, az 

előtte elhaladó úttal párhuzamos vetületben nem nyúlhat. Ezen vetületben az előtető nem nyúlhat túl 

az épületen sem, melyhez építik.  

A tervezett pavilonok épülhetnek különállóként, vagy egymás bővítéseként. Különálló szerkezet az, 

amely a mellette lévőtől szerkezetileg eldilatálva készül. 

Sem az építmény sem az ahhoz épített előtető nem kerülhet az úttesttől mért 1,50 m-en belül. Az 

úttest szélétől 1,20 m-en belül eső sávban anyagtárolás még ideiglenesen sem engedélyezhető. 

Amennyiben a kihelyezett elárusító állvány áruval növelt magassága nem éri el a 0,75 m-t, úgy az a 

járda, kerékpárút-test szegélyétől min. 0,50 m-re helyezhető csak el. Ha ezt az értéket meghaladja, 

az esetben 1,00 m-t kell tartani! 

2., A Deszk, Alkotmány u. 51. alatti ingatlan Semmelweis utcai telekmélységének oldalán meglévő 

pavilon nem bővíthető, elbontása esetén helyére új nem építhető, csak állagmegóvás céljából 

történő felújítása engedélyezhető. 

 

3., Árusító, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató célokat szolgáló bruttó 30 m2 alapterületet 

meg nem haladó nyílt szerkezetű sátrak, előtetők létesítésére, továbbá max. 30 m2 bruttó 

alapterületű pultok és állványok kitelepítésére:  

- a Deszk, Alkotmány utca teljes hosszán, a 43. sz-ú főút mindkét oldalán,  

- a Deszk, 684. Hrsz-ú Semmelweis utcai közterületen;  

- a Deszk, Alkotmány u. 51. alatti ingatlan Semmelweis utcai telekmélységének oldalán lévő 

közterületen 

- a Deszk, 858 hrsz-ú, Semmelweis u. 9. előtti közterületen,  

- a Deszk, 840 hrsz-ú, Kossuth utca 55. sz-tól a 43-as főútig terjedő szakasz mindkét oldalán 

van lehetőség, az alábbi feltételekkel abban az esetben, ha az érintett közterület a kérelmező 

bejelentett üzletéhez, székhelyéhez, vagy telephelyéhez csatlakozik,:  

3.1., Az Alkotmány u. 1- 43 sz. közötti szakaszon a közterületi járdáktól min. a sátor és előtető által 

lefedett vízszintes síkra nézett vetületi szélességéig mért 3,00 m-re, míg a 43. sz-ú közút testének 

szélétől min. 4 m távolságra lehet nyílt szerkezetű sátrat, előtetőt megépíteni, kihelyezni nem lehet.  

- Nyílt árok esetén, annak takarítását belvízvédelmi feladatok akadálymentes ellátását 

biztosítandóan a csapadékvíz elvezető árokszelvény szélétől a sátor (előtető, pult és állvány) által 

lefedett vízszintes síkra nézett vetületi szélességéig mért 0,5 m-nél közelebb ilyen szerkezetek nem 

létesíthetők.  

- Zárt árok esetén ez a méret a fedett szelvény mértani közepétől számított 1,50 m-nél kevesebb 

nem lehet. Erre a védősávra állvány, pult illetve közvetlen áru kipakolására sem engedélyezhető 

közterület használat. 

 

3.2., Az Alkotmány u. 43 – tól a Makó felé vezető út belterületi határát jelentő Deszk 128/2 hrsz-ú 

ingatlanig bezárólag a közterület határától min. a sátor (előtető, pult és állvány) által lefedett 

vízszintes síkra nézett vetületi szélességéig mért 1,50 m-re, míg a 43. sz-ú közút úttestétől a sátor 

(előtető, pult és állvány) által lefedett vízszintes síkra nézett vetületi szélességéig mért min.2,0  m 
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távolságra lehet ilyen szerkezeteket megépíteni, kihelyezni. Amennyiben a kihelyezett elárusító 

állvány áruval növelt magassága nem éri el a 0,75 m-t, úgy az a járda, kerékpárút-test szegélyétől 

min. 0,50 m-re helyezhető el. Ha ezt a 0,75 m értéket meghaladja, úgy 1,00 m védőtávolságot kell 

tartani!  

- Amennyiben a létesítendő szerkezet a járda felől tömör, áttekintést – szerkezete, anyaga, vagy az 

az alatt folytatott tevékenységből adódó tárolási, szolgáltatási takarások miatt – nem teszi lehetővé, 

úgy a járda felé eső szélétől a sátor (előtető, pult és állvány) által lefedett vízszintes síkra nézett 

vetületi szélességéig mért min. 0,50 m további távolságot kell tartani.  

- Nyílt árok esetén, annak takarítását belvízvédelmi feladatok akadálymentes ellátását 

biztosítandóan a csapadékvíz elvezető árokszelvény szélétől a sátor (előtető, pult és állvány) által 

lefedett vízszintes síkra nézett vetületi szélességéig mért 0,50 m-nél közelebb ilyen szerkezetek nem 

létesíthetők. Erre a védősávra állvány, pult illetve közvetlen áru kipakolására sem engedélyezhető 

közterület használat. 

- Zárt árok esetén ez a méret a fedett szelvény mértani középtengelyétől számított 1,00 m-nél 

kevesebb nem lehet. Erre a védősávra állvány, pult illetve közvetlen áru kipakolására sem 

engedélyezhető közterület használat. 

- Oldalhatáron álló beépítés esetén a beépített oldallal határos szomszédos ingatlan előtti 

közterületen az út és a járda között a közös telekhatár képzeletbeli meghosszabbított vonalától 

legalább 1,00 m-en belül ilyen szerkezet nem létesíthető. Erre a védősávra állvány, pult illetve 

közvetlen áru kipakolására sem engedélyezhető közterület használat.  

A másik telekhatárnál a telekre gyalogosan és gépjárművel való együttes bejutást biztosítandóan 

min. 3,50 m szabad szélességet biztosítani kell. Ezen méreten belül - a sátor (előtető, pult és 

állvány, közvetlen áru kipakolás) által lefedett vízszintes síkra nézett vetületi szélesség 

határvonaláig – ilyen szerkezet nem létesíthető, közterület használat ezen célokra nem 

engedélyezhető. 
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4. számú melléklet 

 

1., Árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató, bruttó 30 m2 alapterületet meg nem 

haladó pavilon, üzlet, épület létesítésére a következők betartásával van lehetőség: 

- készülhet az elárusító pavilon hagyományos falazott, vagy könnyűszerkezetes 

teherhordó szerkezetekkel 

- egy árusító helyet egységes színű, anyagú, tetőidomú, eresz és gerincmagasságú 

tetőszerkezettel és fedéssel kell ellátni.  

- Nem szabadon álló pavilonok, épületek egymáshoz sorolásánál engedélyezhető a 

gerincmagasságnál alacsonyabb – akár lapos tetős – nyaktag kialakítása is, úgy, hogy ezen nyaktag 

a pavilon-épület Semmelweis utcával párhuzamos méretének max. 25%-a lehet. 

- a homlokzati felületképzésnél – alkalmazkodva a már meglévő pavilonokhoz – 

felhasználható anyagok és színek: 

o dörzsölt vagy kapart nemesvakolat – világos - pasztell színekben.  

o tégla lábazat, vagy azt imitáló ragasztott, szeletelt téglaburkolat 

o mahagóni vagy sötét barna ereszdeszkázat, tetőszerkezeti elemek, és fa 

nyílászárók.  

o sötétbarna tetőfedés – Bramac vagy azzal azonos megjelenésű cseréppel 

o épített előtető esetén – barnára mázolt fém vagy fa tartószerkezet, fehér, tört-

fehér, drapp, barna, zöld, vörösesbarna színű ponyva, vászon vagy lemezfedéssel, valamint 

bármilyen anyagú és természetes színű tetőfedő anyaggal fedve 

 

2., Árusító, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató célokat szolgáló bruttó 30 m2 alapterületet 

meg nem haladó nyílt szerkezetű sátrak, előtetők, valamint a bruttó 30 m2-t meg nem haladó 

alapterületű pultok és állványok létesítésére a következők betartásával van lehetőség: 

- egy árusító helyet egységes színű, fedési magasságú és anyagú felső fedéssel kell ellátni.  

- nem engedélyezhető a fedésnek élénk, környezetidegen színek alkalmazása. A fedés 

fehér, tört-fehér, drapp, barna, zöld, vörösesbarna színű ponyva, vászon vagy lemezfedés lehet, 

valamint bármilyen anyagú és természetes színű tetőfedő anyag. 

- a tartószerkezet készülhet fémből és fából egyaránt 

- a tartószerkezet színe fa szerkezet esetén mahagóni vagy azzal közel azonos színű pác, 

vastaglazúr, vagy zománcmázolás 

- fém szerkezet esetén felületkezelésként ezzel a színnel közel azonos színű, vagy haragos 

zöld zománc mázolást, ill. natúr színű horganyzást lehet alkalmazni. 

- a teherhordó szerkezet ereszmagassága nem lehet alacsonyabb 2,25 m-nél, a tetőidom 

dőlése pedig 5-30 fok között kell hogy legyen.  

- a sátrak oldalsó térelhatárolására átlátszó, vagy áttetsző plexi, biztonsági üveg, 

polikarbonát lemez, vagy a tartószerkezettel azonos színű, azzal harmonizáló rácsozott vagy 

perforált fabetétek alkalmazhatók. 

 

 


