
SOMOGYVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2000. (III. 31.) számú  

rendelete a közterületek használatáról* 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Somogyvár Községi Önkormányzat képviselő-testülete a következő 

rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. §
1
 

(1) A rendelet célja, hogy meghatározza Somogyvár község közigazgatási területén lévő 

közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a 

lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra; 

 

(2) megállapítsa a közterület használati díj mértékét és fizetésének módját; 

 

(3) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást. 

 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Somogyvár község közigazgatási területén belül, az ingatlan-

nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott földrészletekre, továbbá a 

földrészletek közhasználatra átadott részére. 

 

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén 

tartózkodnak és tevékenykednek. 

3. § 

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően 

- állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki ingyenesen 

használhatja. 

 

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele 

4. §
2
 

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

                                                           
1
  Az 1. § szövegét megállapította a 2/2006.(I.26.) rendelet 1. §-a 2006. január 26-i hatálybalépéssel 

2
 A 4. § (1) és (2) bekezdésének szövegét megállapította a 2/2006.(I.26.) rendelet 2. §-a 2006. január 26-i 

hatálybalépéssel 



 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti 

védőtető (előtető), hirdető-berendezés (fényreklám), cég- és címtábla elhelyezésére, 

b) árusító pavilon (postai hírlapárus) és egyéb fülke elhelyezésére, 

c) önálló hirdető-berendezések elhelyezésére, 

d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, valamint tüzelő és egyéb 

dolog, tárgy elhelyezésére,  

e) idényjellegű árusításra, alkalmi és mozgóárusításra, javító és szolgáltató tevékenységre, 

f) vendéglátó-ipari előkert, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, 

göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, 

g) kiállítás és vásár, alkalmi vásár, mutatványos tevékenység céljára, 

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

tárolására vonatkozóan 

 

5. §
3
 

6. § 

Nem kell közterület-használati engedély: 

 

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) 

területének elfoglalásához, 

 

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez, 

 

c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további 

közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, 

d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, valamint tüzelő és egyéb 

dolog, tárgy 48 óránál rövidebb időtartamú tárolásához feltéve, hogy az a közlekedést 

nem akadályozza. 

7. § 

Nem adható közterület-használati engedély a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő 

tevékenység végzésére. 

 

8. § 

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

kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal az 1. melléklet szerint kell 

benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés 

meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
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 Az 5. §-t hatályon kívül helvezte a 2/2006.(I.26.) rendelet 5. § (1) bekezdése 2006. január 26-i hatállyal 

4
 A 8. § (1) bekezdésének szövegét megállapította a 2/2006.(I.26.) rendelet 3. §-a 2006. január 26-i hatálybalépéssel 



 

(2) A közterület-használati engedély ideiglenes jelleggel 

       - meghatározott idő elteltéig, 

- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg 

- a visszavonásig adható meg. 

 

(3) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, mely kérelemre 

többször meghosszabbítható. 

 

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

minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

 

9. § 

(1) A közút nem közlekedéscélú igénybevételével járó közterület-használat engedélyezéséhez, 

valamint az önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezéséhez, a 

közút kezelőjének előzetes hozzájárulását be kell szerezni. 

 

(2) Élelmiszer-árusítás esetében az ÁNTSZ Marcali Városi Intézetének előzetes hozzájárulását 

be kell szerezni. 

 

(3) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni, a 

      keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni.
5
 

 

(4) Tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köztéri 

berendezésre, és úttartozékra elhelyezni. 

 

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja 

10. § 

(1) 6
Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet 

tartalmazza. A fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját a határozatban kell 

meghatározni. 

 

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 

közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 
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 Az 9. § (3) bekezdésének második mondatát hatályon kívül helvezte a 2/2006.(I.26.) rendelet 5. § (1) bekezdése 

2006. január 26-i hatállyal 
6
 A 10. § (1) bekezdésének szövegét megállapította a 2/2006.(I.26.) rendelet 4. §-a 2006. január 26-i 

hatálybalépéssel 



(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény 

alapterületét és használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell 

figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdetőberendezés, transzparens elhelyezése 

esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, 

m2 egésznek számít. 

 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

11. § 

A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól - 

kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat: 

- ha azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja, 

- jótékony és közcélú rendezvényhez, illetve 

- a választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén. 

Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei 

12. § 

A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzését a polgármester végzi. 

13. § 

A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy engedélytől eltérő használata esetén a 

használót a polgármester határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület - 

saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő - eredeti állapotának helyreállítására.  

Az engedély visszavonása 

14. § 

(1)  Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy 

módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz 

eleget. 

 

(2)  A közterület-használati engedély közérdekből bármikor visszavonható.  

 

Vegyes rendelkezések 

15. § 

(1) A közterület engedély nélküli igénybevételével vagy az engedélytől eltérő használatával, 

továbbá hirdetmények ki nem jelölt helyre történő elhelyezésével engedélyes szabálysértést 

követ el és külön jogszabályban meghatározott pénzbírsággal sújtható. 

 



(2) A szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően az engedély nélküli vagy az engedélytől 

eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére kell 

kötelezni a közterületet használót. 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések elkövetése esetén a az önkormányzat 

hivatalának erre felhatalmazott dolgozója helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

Záró rendelkezés 

16. § 

(1) 
7
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

közterület használati díjak megállapításáról szóló 56/1991. (IX. 12.) számú Képviselő-

testületi határozat hatályát veszti. 

(2) 
8
E rendelet az Európai Parlament és a Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK (2006. december 12.) irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja. 

 

Somogyvár, 2000. március 23. 

 

Móring József Attila Kócziánné Dr. Hortobágyi Katalin 

polgármester  jegyző megbízásából: 

 

 

Rofrits Sándor 

Főelőadó 
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 A 16. § rendelkezését (1) bekezdésre változtatta a 8/2009.(IX.24.) rendelet 1. §-a 2009. október 1-i hatálybalépéssel 
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 A 16. §-t (2) bekezdéssel kiegészítette a 8/2009.(IX.24.) rendelet 1. §-a 2009. október 1-i hatálybalépéssel 



 

1. melléklet 

 

Kérelem 

 

 

 

1. A kérelmező neve:……………………………………………………………………………… 

 

 

2. Állandó lakhely, székhely címe:………………………………………………………………... 

 

 

3. Közterület-használat célja: .......................………………. időtartama:.....................………… 

 

 

4. A közterület-használat: 

 

a) helye (telepítési helyszínrajz):………………………………………………………………... 

 

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

 

c) az engedélyhez használt utca berendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja, 

forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):……………………... 

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

 

 

5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:………………. 

 

 

Dátum, …………………………………. 

 

 

 

                                                                                                   Kérelmező aláírása 

 



 

2. melléklet
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A közterületek használati díja Somogyvár Községi. Önkormányzat 

illetékességi területén  

 

R.4.§.                          Tevékenység                                                       Díjtétel 

a. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 

(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), 

hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla 

elhelyezése (m2-enkénti díj a tényleges felületre 

vonatkozik) 

 

 

 

 

150 Ft/m2/hó 

b. Árusítópavilon (postai hírlapárus) és egyéb fülke 

elhelyezése 

 

225 Ft/m2/hó 

c. Önálló hirdető-berendezések elhelyezése 2.250 Ft/m2/év 

d. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és 

törmelék, valamint tüzelő és egyéb dolog, tárgy 

elhelyezése 

 - Idényjellegű árusítás 

- Alkalmi és mozgóárusítás 

- Javító és szolgáltató tevékenység 

 - Vendéglátó-ipari előkert 

 - Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, 

ládák, göngyölegek elhelyezése, árukirakodás 

 

 

45 Ft/m2/hó 

1.050 Ft/nap 

1.200 Ft/nap 

1.050 Ft/nap 

e. 

f. 75 Ft/m2/hó 

 

150 Ft/m2/nap 

g.  - Kiállítás és vásár 

 - Alkalmi vásár 

 - Mutatványos tevékenység 

75 Ft/m2/nap 

75 Ft/m2/nap 

120 Ft/m2/nap
 

h.  Teher-és áruszállításra szolgáló gépjármű, 

mezőgazdasági vonatató, munkagép, pótkocsi 

tárolása 

 

7.500 Ft/hó/gépkocsi 

i.  Egyéb esetek Eseti megállapítás 
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 A 2. számú melléklet szövegét megállapította az 5/2008.(IV.17.) rendelet 1. §-a 2008. április 17-i hatálybalépéssel 



1. számú függelék
10

 

 

 

 

I N D O K O L Á S  
 

 

 
Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló 

8/2000.(III.31.) rendeletének – az Irányelv 9. cikk (1) bekezdésével ellentétes – 4. és 6-9. §-hoz, a 

rendelet 1. számú függelékeként, a következő indokolást fűzi: 

 

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó korlátozó rendelkezés fenntartását az önkormányzati és 

lakossági igények, a közbiztonság szem előtt tartása teszi szükségessé meghatározva a 

műemlékvédelmi, községrendezési és közlekedési szempontokat. 

A használat általában eseti tevékenységre vonatkozik és ebből adódóan, az igénybevételnél az 

utólagos ellenőrzés a hatékonyság rovására megy. A kitűzött cél más kevésbé korlátozó eszközzel 

nem oldható meg. 

Az engedélyezési rendszer diszkriminatív, hátrányos megkülönböztetést az érintett 

szolgáltatókkal szemben nem alkalmaz. 
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 Az 1. számú függelék a 81/2009.(IX.23.) számú Képviselő-testületi. határozattal került elfogadásra 2009. október 

1-i hatálybalépéssel 


