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Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének
12/1994.(VIII.18.) rendelete
a közterületek használatáról1
egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) az
épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 54. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a közterületek
használatáról a következı rendeletet alkotja meg:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed Bakonybél Önkormányzat közigazgatási területén
a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (közút, járda, tér, közpark,
sétány) nyilvántartott belterületi földrészletre, továbbá
b) a belterületi földrészletekre, illetıleg építmények (pl.: épületárkádok alatti
járda) közhasználatra átadott részére (továbbiakban együtt: közterület)
egyaránt.
A közterülethasználati engedély
2. §
(1) A közterületet rendeltetésétıl eltérı használatához (továbbiakban:
közterülethasználat) engedély szükséges.
(2) Közterülethasználati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védıtetı
(elıtetı), ernyıszerkezet, hirdetıberendezés (fényreklám), továbbá cég- és
címtábla elhelyezésére,
b) árusító és egyéb fülke pavilon elhelyezésére,
c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke,
pénztárfülke, fedett várakozó helyiség elhelyezésére,
d) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármővárakozóhelyek céljára,
e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,
f) szobor, emlékmő, díszkút, vízmedence, szökıkút, alapzatos zászlórúd,
önálló hirdetıberendezés és köztárgyak (pad, figyelmeztetı tábla,
közvilágítási lámpa, tartóoszlopok) elhelyezésére,
g) építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag és törmelék
elhelyezésére,
h) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,
i) vendéglátóipari elıkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
j) film- és televíziófelvételre,
k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport- és kulturális rendezvények, továbbá
mutatványos tevékenység céljára,
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l) közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes hasznosítására,
m) távbeszélı fülke, fülke nélküli távbeszélı készülék, postai levélszekrény,
toto-lottó láda elhelyezésére.
(3) Nem kell közterülethasználati engedély
a) a közút építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatosban a közút
területének elfoglalásához,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló
berendezések elhelyezéséhez,
c) a közterületen, illetıleg az alatt vagy felett elhelyezett közmő vonalas
létesítmény és mőtárgy hibaelhárítása érdekében végzett munkához,
d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetıberendezés (fényreklám), cég- és
címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be.
(4) A közterülethasználat
a) állandó jelleggel – határidı nélkül – vagy
b) ideiglenes jelleggel – meghatározott idıre, illetıleg feltétel bekövetkeztéig –
engedélyezhetı.
3. §
A közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el
elsı fokon.
A szakhatóságok közremőködése
4. §
(1) A közút és járda területét érintı közterülethasználati engedély megadásához az
illetékes elsı fokú útügyi hatóság és rendırhatóság hozzájárulása szükséges.
(2) A szakhatóság hozzájárulását az engedélyezı hatóság szerzi be.
Az engedély iránti kérelem
5. §
(1) A közterülethasználati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni
kívánja.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérı nevét és bejelentett lakóhelyét valamint telephelyének
címét,
b) a közterülethasználat célját és idıtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az
engedélyt kérı állandó jelleggel kívánja használni,
c) a közterülethasználat helyének, módjának és mértékének pontos
meghatározását,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat,
engedély megnevezését, számát, keltét.
(3) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyezı hatóság felhívására be kell
mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot,
engedélyt.
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Az engedély megadása
6. §
(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot,
rendezési terveket, a faluképi és mőemlékvédelmi, köztisztasági, továbbá a
közremőködı szakhatóságok hozzájárulásában elıírtakat.
(2) A közterülethasználat a 2. § (2) bekezdés g) pontja esetében csak az építési
munka végzésének idıtartamára engedélyezhetı.
(3) A közterület idıszakonként megismétlıdı használatára esetenként legfeljebb egy
évre (idényre, hónapra) lehet engedélyt adni.
7. §
A közterülethasználati engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és lakóhelyét, valamint telephelyének címét,
b) a közterülethasználat célját és idıtartamát, vagy azt, hogy az engedély
milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetıleg, hogy állandó jellegő,
c) a közterülethasználat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek
pontos meghatározását,
d)
az
engedélyezési
eljárásban
közremőködı
szakhatóságok
hozzájárulásában foglalt elıírásokat,
e) az engedély érvényességének megszőnése, az engedély megszüntetése
vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó
kötelezettség elıírását,
f) a közterülethasználati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és f
izetésének módját.
(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell
kötni, hogy a tárolás csak a munka-, balesetvédelmi szabályokban elıírt módon
történhet.
(3) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterülethasználati engedélyben
a) szükség szerint elı kell írni a közterület felıl a faluképi követelményeket
kielégítı kerítés létesítését,
b) elı kell írni, hogy ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a
gyalogközlekedés a másik oldalon lévı járdára nem terelhetı át – az
engedélyes köteles a gyalogosok számára védıtetıvel ellátott átjárót létesíteni
és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában
álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni.
(4) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni
kell:
a) az engedélyezési eljárásban közremőködı szakhatóságokkal,
b) a közterülethasználati díj beszedésével megbízott személlyel.
Az engedély érvénye
8. §
(1) Az engedély
a) a meghatározott idı elteltéig,
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetıleg
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c) a visszavonásig
érvényes.
(2) A közterülethasználati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító okirat, engedély érvénye megszőnt.
(3) A meghatározott idıre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az
engedélyezett idıtartam lejárta elıtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére
meghosszabbítható, illetıleg meghatározott idıszakra szüneteltethetı.
A közterülethasználati díj
9. §
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.
(2) Az engedélyes a közterülethasználati díjat a közterület tényleges használatára,
illetıleg a közterületen lévı létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles
megfizetni e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjmérték
figyelembevételével.
(3) Az engedélyes a közterülethasználati díjat köteles az engedély megadását
tartalmazó határozat jogerıre emelkedésétıl számított 8 napon belül az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára vagy a díj beszedésével
megbízott személynek megfizetni.
(5) A közterülethasználati díj megfizetésére az adóigazgatási eljárásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
Mentesség a közterülethasználati díj fizetése alól
10. §
Nem kell közterülethasználati díjat fizetni:
a) a fegyveres erık, fegyveres testületek, a rendészeti szervek, mentık,
továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezése céljára,
b) a közmőveknek (elektromos, gáz, távfőtı, víz- és csatorna, telefon) a
feladatuk ellátását szolgáló közérdekő létesítményei elhelyezése céljára,
c) az országos és helyi közforgalmi közlekedési vállalatok (gazdasági
társaságok) feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése céljából,
d) a szobrok, emlékmővek, díszkutak, vízmedencék, szökıkutak, alapzatos
zászlórudak és köztárgyak elhelyezése,
e) a közvetlen életveszélyt elhárító tevékenység céljára,
f) építési munkálatok során anyagok, szerkezetek, építési törmelék
elhelyezésére.
A közterülethasználat megszüntetése és az engedély megvonása
11. §
(1) A közterülethasználat közérdekbıl bármikor megszüntethetı. Ilyen esetben az
engedélyes részére – kérelmére másutt kell a közterülethasználat lehetıségét
biztosítani.
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(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az
engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az
esedékesség idıpontjáig ismételten nem tesz eleget.
(3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles azt a
szándékát az engedély egyidejő visszaadása mellett az engedélyezı hatóságnak
bejelenteni.
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az
eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
(5) Ha a közterülethasználat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szőnt meg,
a már esedékessé vált és befizetett közterülethasználati díjat visszakövetelni nem
lehet.
A közterülethasználat engedély nélküli használatának jogkövetkezményei
12. §
(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használta esetén a használó
az engedélyezı hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a
közterületet eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül –
helyreállítani.
(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az
engedélyben foglalt feltételektıl eltérı módon használ, a szabálysértési
jogkövetkezményeken túlmenıen, az engedély nélküli vagy az eltérı használat
tartamára az egyébként fizetendı közterülethasználati díj megfizetésére lehet
kötelezni.
(3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytıl eltérı módon használó az
engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére – a hatóság a közterülethasználatot
engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett
jogkövetkezmények alól.
Vegyes-záró rendelkezések
13. §
(1) A közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel.
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı
a gondoskodik.
Bakonybél, 1994. augusztus 18.
Baky György sk.
polgármester

Markóné Kerper Erika sk.
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 1994. augusztus 18.
Markóné Kerper Erika sk.
körjegyzı
Záradék egységes szerkezetbe foglalásról:
Az egységes szerkezető szöveg az utolsó módosító rendelet (6/2004.(IV.30.) átvezetésével történt.
Bakonybél, 2004. április 30.
Kerper Erika
körjegyzı
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1. számú melléklet
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének
12/1994.(VIII.18.) Ör. számú rendeletében
a közterülethasználati díjak mértékérıl
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A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védıtetı (elıtetı),
ernyıszerkezet, hirdetıberendezés (fényreklám), cég és
címtábla m2-enkénti díj tényleges felületre vonatkozik)
Árusító és egyéb fülke
Géperejő bérkocsik, taxik állomáshelye - gépkocsinként
Üzemanyagtöltı állomás
Az egyes létesítményekhez szükséges gépjármő
várakozóhely - gépkocsinként
Teher- és különleges gépjármővek, valamint ezek
vontatványainak ehelyezése – gépjármővenként,
vontatványonként
– Önálló hirdetıberendezések, táblák
Totó-lottó láda
Építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag és
törmelék
Idényjellegő árusítás
Alkalmi mozgóárusítás:
Javító- és szolgáltató tevékenység
Film- televíziófelvétel
Vendéglátóipari elıkert:
Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák,
göngyölegek elhelyezése, árukirakodás
Kiállítás, vásár
Alkalmi vásár
Mutatványos tevékenység
Sport- és kulturális rendezvények
Egyéb
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A közterülethasználati díjakat elıre kell fizetni

60,- Ft/m2/nap
80,- Ft/m2/nap
400,-Ft/m2/nap
100,-Ft/m2/nap
400,-Ft/ /m2/nap
200,-Ft/m2/nap
100,-Ft/m2/hó
30,-Ft/m2/nap
----Ft/m2/hó
80,-Ft/m2/nap
80,-Ft/m2/nap
80,-Ft/m2/nap
100,-Ft/m2/nap
80,-Ft/m2/nap
100,-Ft/m2/nap
100,-Ft/m2/nap
100,-Ft/m2/nap
80,-Ft/m2/nap
50,-Ft/m2/nap
a díj mértékét - a
fentiek
figyelembevételé
vel – eseteként
kell
megállapítani

