
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 10/2004.  (VI.30.) RE NDELETE  
 a 8/2007. (VII.25.) számú, a 8/2008.(VII. 18.),  13/2009. (VII. 01.), 7/2011.(V.24.) számú 

módosító rendelettel egységes szerkezetben 
 

a közterület-használatról.  
 
 

Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi 
LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.  §.  
 

A rendelet célja, hogy helyi szabályok megállapításával biztosítsa a községrendezési, 
környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével a 
közterület használatát.  
 

2.  §.  
 

/1/ E  rendelet hatálya kiterjed: 
� az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott bel- és külterületi földrészletre, 
� az önkormányzati tulajdonban álló - közterületként használt - belterületi földrészletre. 

/továbbiakban együtt: közterület/ 
 
/2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya: 
� a közút nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra /1988. évi I. tv., 

19/1994./V.31./ KHVM. sz. rendeletben szabályozott/ 
� parkolókra. 
 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE 
 

3.  §.  
 

/1/ A közterületnek a rendeltetésétől eltérő használatához engedély szükséges.  
 
/2/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni különösen: 
� a közterületbe nyúló üzlethomlokzat /portál/ kirakatszekrény, üzleti védőtető /előtető/ 

ernyőszerkezet, hirdető-berendezés /fényreklám/, továbbá cég és címtábla elhelyezésére, 
� árusító és egyéb fülke, árusításra szolgáló pavilon elhelyezésére, 
� szobor, emlékmű, diszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-

berendezés és köztárgyak / pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, 
tartóoszlopok, stb./ elhelyezésére, 

� távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszélő-készülék, postai levélszekrény elhelyezésére, 
� alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenység végzésére, közterületen 

árusítható termékek árusítására, 
� vendéglátó-ipari előkert céljára, 
� kiállítás, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, 



� közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata elhelyezésére, 
� építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
� forgalomból kivont /forgalmi rendszám nélküli/, illetőleg üzemképtelen gépjárművek 

közterületen történő tárolására, 
� közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, 

fedett várakozóhelyiség, iparvágány elhelyezésére, 
� köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, 
� áru- és göngyöleg  átmeneti elhelyezéséhez. 
� Zenés rendezvény, utcabál tartása  
 
/3/ Nem kell közterület-használati engedély: 
� díszítési célú tárgyak /virágláda, virágkosár/ elhelyezéséhez, 
� az önkormányzat, a polgármesteri hivatal által létesítendő közcélú, közterületi létesítmény 

elhelyezéséhez /szobor, emlékmű, pad, figyelmeztető táblák, stb./ 
� közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében 

végzett munkákhoz.  
� tüzelő, vagy egyéb anyag rakodásához, ha annak közterületen tárolása a 48 órát nem 

haladja meg. 
 
/4/ Nem adható közterület-használati engedély: 
� jogszabály által meghatározott, közterületen árusítható termékek körébe nem tartozó 

termékekre, vagy jogszabály által tiltott helyre és esetben, 
� elárusító helyek, üzletek környékén áru- és göngyöleg tárolására, 
� zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, erotikus termékek 

bemutatására, szeszesital forgalmazására. 
/5/ Közterületen szeszesitalt fogyasztani tilos. 
 

AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM  
 

4.  § 
 

/1/ A közterület-használat engedélyezését írásban kell kérnie annak, aki a közterületet 
használni kívánja.  
 
/2/ A kérelmet a polgármesteri hivatalba kell benyújtani.  
 
/3/ A kérelemnek tartalmaznia kell: 
� a kérelmező adatait, 
� a használat célját, idejét, 
� a használni kívánt közterület helyét, nagyságát, 
� a folytatni kívánt tevékenységet, arra jogosító okiratok felsorolását, 
� önálló hirdető-berendezés, reklámtábla esetén a tábla pontos leírását /méret, anyag, stb./, 

rajzát. 
 
/4/ A mozgóárusítás esetében minden kérelem egyedi döntés alá esik, a mozgóárusítás 
területhasználati díja az árusítás gyakorisága és napi időtartama alapján, e rendelet 1. számú 
melléklete 1. pontjának –alkalmi árusítás- összegéhez viszonyítva éves szinten a 30-40%-a 
közötti díj, mely évente egy összegben fizetendő. 
 



/5/ Közterület használati engedély zenés rendezvények céljára csak idegenforgalmi szezon 
idején – május 1.-től augusztus 30.-ig – 24 óráig, szezonon kívül 23 óráig adható.  Ettől eltérni 
csak önkormányzati rendezvények esetén lehet. 
/6/ A településen történő mozgóárusítás feltételei: 

1. A közterülethasználati díjat előre, legalább fél éves időtartamra meg kell fizetni, 
2. Az árusítás napján 8-16 óra között, egy általa előre meghatározott időpontban legalább 

egy órát a Szabadság téren köteles árulni. 
Szombat és vasárnap a mozgóárusítás csak a Szabadság téren és a Fürdő út Strandfürdő 
előtti parkjánál történhet.  

 
 

AZ ENGEDÉLY 
 

5.  §.  
 
/1/ A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.  
  
/2/ Az engedély adható: 
� meghatározott időre , 
� meghatározott feltétel bekövetkezéséig, 
� határozatlan időre 
 
/3/ A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a folytatott tevékenység jogosítására 
érvényes egyéb engedély érvénye megszűnik.  
 
/4/ Az engedélynek tartalmaznia kell: 
� az engedélyes adatait, 
� a közterület-használat célját, időtartamát, a közterület nagyságát, 
� a fizetendő közterület-használati díjat, 
� minden olyan adatot, mely az adott ügyben szükséges.  
 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DIJ 
 

6.  §.  
 

/1/ A közterület használatáért közterület-használati dijat kell fizetni. 
 
/2/ A közterület-használati díjat az engedélyes fizeti.  
 
/3/ A közterület-használati díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.  
 
/4/ Nem kell közterület-használati díjat fizetni e rendelet 3. §. /3/ bekezdésében meghatározott 
esetekben. 
 
/5/ Az engedélyező hatóság indokolt esetben - kérelemre a közterület-használati dij fizetése 
alól  részben, vagy egészben mentességet engedélyezhet.  
 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE, AZ ENGEDÉLY 
MEGVONÁSA 



 
7.  §.  

 
/1/ A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes 
részére máshol kell felajánlani közterület-használatot.  
 
/2/ Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt abban az esetben, ha az engedélyes: 
� a közterületet nem az engedélyezett célra használja, 
� a közterület-használati díjat felszólítás ellenére sem fizeti, 
�  a közterület használatát másnak átengedi.  
 

A KÖZTERÜLET ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATA 
 

8.  §.  
 

/1/ Aki közterületet engedély nélkül használ, az engedélyező hatóság felszólítására köteles a 
használatot azonnal  megszüntetni és a közterület eredeti állapotát visszaállítani.  
 
/2/ Aki a közterületet engedélytől elértő célra, módon használ az engedélyező hatóság 
felszólítására köteles azt azonnal megszüntetni. 
 

9.  §.  
 

/1/ Aki e rendelet 8. §-át megszegi szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
 
/2/ E rendelet megtartásának ellenőrzése a jegyző feladata.   
 

HATÁLYBALÉPÉS 
 

10. §.  
 

/1/ E rendelet kihirdetése napján, a rendelet 4.§. /4/ pontja valamint az 1. számú melléklete 
2007. augusztus 1. napjával, az 1. számú melléklet 2009. július 1. napjával lép hatályba, 
kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
 
/2/ Hatálybalépése napjától a korábban kiadott közterület-használatok esetében e rendeletben 
meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.  
 
B ü k k s z é k,  2011. 30. május  
 
 
 
              Zagyva Ferencné                                           Tarjányi Lászlóné  
                    polgármester                                                      körjegyző  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.  számú melléklet 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZTERÜLET-HASZNÁLATÁ RÓL 
SZÓLÓ RENDELETÉHEZ 

 
 

 
1. Alkalmi árusítás közterületen, mozgóárusítás, mozgóbolt: 600.- Ft/4m2/nap +ÁFA 
2. Árusító és egyéb pavilonok, automaták 400.-Ft /m2/nap +ÁFA 
3. üzletek ideiglenes elhelyezése: 800- Ft/m2/nap +ÁFA 
4. Járművek tartós, közterületen történő tárolása esetén: 4.000.-Ft/hó/db +ÁFA 
5. Önálló hirdető-berendezés, reklámtábla elhelyezése: 400.- Ft /hó/db +ÁFA 
6. Építőanyag, tüzelő átmeneti tárolása: 24.- Ft/m2/nap +ÁFA 
7. Vendéglátóipari előkert: 24.-Ft/m2/nap +ÁFA 
8. Közterületre benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény reklám, hirdető-berendezés: 

168.-Ft/m2/hó +ÁFA 
 
 


