
 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a közterület-használat szabályairól, 

 a használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról 
 

Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
Általános rendelkezések 
 
1. § A rendelet hatálya Mérges község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban 

közterületként nyilvántartott földrészletekre (út, járda, tér, park, stb.) terjed ki. 
 
2. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához hatósági szerződés megkötése 
szükséges. 
(2) A Képviselő-testület a hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos hatáskörét átruházza 
a polgármesterre. 
 
3. § (1) Közterület-használatához hatósági szerződést kell kötni 

a) árusító és egyéb fülke telepített elhelyezésére (pl. élelmiszer, cukorka, 
gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusítására szolgáló helyiség), mely építési 
engedély köteles 

b) árusító automata elhelyezésére 
c) alkalmi és mozgó árusítást végző gépjármű, pult, utánfutó, sátor felállításához 
d) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, várakozóhely 

létesítéséhez 
e) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez 
f) távbeszélő fülke, postai levélszekrény, szerencsejáték szelvényeket gyűjtő 

láda, szekrény elhelyezéséhez 
g) önálló hirdető berendezés, tájékoztató és reklámtáblák, köztéri bútorok 

elhelyezéséhez 
h) anyagtároláshoz (építési anyag, törmelék, termény, áru, stb.) 
i) vásárok, nyereségérdekeltségű szabadtéri rendezvények megtartásához 
j) vendéglátó ipari előkert létesítéséhez 
k) filmforgatás célú igénybevételhez. 

(2) Munkaterület átadás-átvételi eljárásban kell rendezni a közterület igénybevételét 
a) községi beruházásban megvalósuló, közcélú építkezések területigényét,  
b) infrastrukturális beruházások munkaterületét, 
c) egyéb, a község fejlődését szolgáló magánberuházások, közmű építések 

közterület igényét (pl. eü.ellátás, telekkialakítással kapcsolatos út, 
infrastruktúra építése stb.) 

(3) Nem kell hatósági szerződés kötni az alábbi esetekben: 
a) mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén, 
b) egy napot meg nem haladó anyagtároláshoz, 
c) mozgó könyvárusítás esetén. 



(4) Közterület használati hatósági szerződés kell kötni a közmű elhelyezésére szolgáló 
építmények, tárgyak, oszlopok elhelyezéséhez, vagy a meglévő ilyen építmények, 
tárgyak, oszlopok által elfoglalt terület használatához. 

 
 
A hatósági szerződésben kiköthető határidők 
4. § (1)  A közterület-használati hatósági szerződés – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 
maximum egy év időtartamra köthető. 
(2) A közterület használati hatósági szerződés a 3. §. (4) bekezdésben foglalt esetekben egy 
évtől öt évig terjedő időtartamra köthető. 
(3) A hatósági szerződésben rögzített határidő a lejárat előtt legalább 15 nappal benyújtott 
kérelemre meghosszabbítható. 
 
 
Közterület-használati díj 
 
5. § (1) A közterület használatáért – ha e rendelet kivételt nem tesz – a használó díjat köteles 
fizetni. 
(2) A használó a díjat a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet 
nélkül – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles megfizetni. 
(3 ) Nem kell megfizetni a díjat  

a) arra az időszakra, amikor a használó a Polgármesteri Hivatal intézkedése miatt 
kénytelen tevékenységét szüneteltetni. 
b) Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat 
szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, 
filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a 
harminc napot. 

 
 
 
A közterület-használati díj mértéke 
 
6. § (1) A 3. §(1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben 15.000.-Ft/év, de az elfoglalt terület 
nagysága a 20 m2-t nem haladhatja meg, 
(2) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben 5.000.-Ft/év 
(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben 50.-Ft/m2/nap, de alkalmanként minimum 
500.-Ft 
(4) A 3. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben 5.000.-Ft/év 
(5) A 3. § (1) bekezdés e) és f) pontjában foglalt esetekben a közterület használata díjmentes. 
(6) A 3. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt esetben az elfoglalt terület nagyságától függően  

a.) 0,5 m2-ig 2.000.-Ft/év 
b.) 0,51 m2-től 1 m2-ig 3.000.-Ft/év 
c.) 1 m2 felett 6.000.-Ft/év 

(7) A 3. § (1) bekezdés h) pontja esetében – az építőanyag tárolás kivételével – 10.-Ft/m2/nap 
(8) Építőanyag tárolás az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított egyéb időtartamra 
díjmentes, ezt követően 10.-Ft/m2/nap 
(9) A. 3. § (1) bekezdés i) pontja esetén a közterület-használati díj mértékére a polgármester 
által az engedélyezéssel kötött hatósági szerződés irányadó 
(10) A 3. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt esetben 10.000.-Ft/év, de az elfoglalt terület 
nagysága az 50 m2-t nem haladhatja meg 
(11) A 3. § (1) bekezdés k) pontja esetén a fizetendő díj: 
 a) forgatási helyszín esetében: 150 Ft/m2/nap, 



 b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap. 
c.) A fizetendő díj 30 %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 
napot. 
d.) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg a 30 napot, 
de a tényleges használat annál hosszabb a (11) bekezdés a)-b) pontja szerinti díjat kell 
megfizetni.  
e.) Ha a tényleges közterület használat a hatvan napot meghaladja, a teljes 
igénybevétel időtartamára az (11) bekezdés a)-b) pontja szerinti díj ötszörösét kell 
megfizetni. 

(12) A közterület használati díj mértékét a 3. §. (4) bekezdésében foglalt esetekben a 
közműszolgáltató vállalat és az önkormányzat szerződésben állapítja meg.  
 
 
A közterület használat megszüntetése 
 
7. § (1) A közterület használat közérdekből – a Képviselő-testület vagy a polgármester 
javaslatára – 15 napos határidővel bármikor megszüntethető. 
(2) A hatósági szerződés a polgármester részéről történő felmondását vonja maga után, ha a 
használó a közterületet nem a hatósági szerződésben rögzített célra és módon használja, vagy 
díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget. 
(3) Amennyiben a használó a közterület használatot felmondással meg kívánja szüntetni, 
köteles ezt a szándékát az önkormányzat hivatalánál bejelenteni.  
(4) Amennyiben a használó a közterület használatot megszünteti vagy a hatósági szerződés a 
(2) bekezdés szerint felmondásra kerül, a használó köteles az eredeti állapotot saját költségén 
helyreállítani. 
(5) Amennyiben a közterület használat a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt módon szűnik meg, 
a használó a már befizetett díjat vissza nem követelheti, ill. a megszűnés időpontjában 
esedékessé vált díjat köteles megfizetni.  
 
A közterület jogosulatlan vagy hatósági szerződéstől eltérő használatának 
jogkövetelményei 
 
8. § (1) A közterület jogosulatlan vagy hatósági szerződéstől eltérő használata 
szerződésszegésnek minősül. 
(2) Aki közterületet jogosulatlanul vagy a hatósági szerződéstől eltérő módon használ, köteles 
a Polgármesteri Hivatal felszólítására a használatot megszüntetni és a közterület eredeti 
állapotát saját költségén helyreállítani. 
(3) A közterület jogosulatlanul használó kérelmének a közterület használatról hatósági 
szerződést lehet kötni, de a hatósági szerződés megkötése nem mentesít az (2) b) pontjában 
meghatározott jogkövetelmények alól. Ezt a körülményt a hatósági szerződésbe n kell 
foglalni. 
 
 
A közterületek filmforgatási célú igénybevétele 
 
9. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételére az alábbi rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

a.) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a hatvan napot nem haladhatja meg. 
b.) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanaz, vagy különböző 
engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében 
az 1500 m2-t nem haladhatja meg. 



(2) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással 
fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati 
döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett 
része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül 
megszünteti. 

a.) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a 
közterület használatot biztosítani kell. 
b.) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni. 
c.) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet 
megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített 
környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település 
közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését 
követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell. 

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről 
szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló 
jogszabály rendelkezése az irányadó. 
 
 
Záró rendelkezések 
 
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a közterület-használat rendjéről szóló 8/2005.(X.31.) önkormányzati 
rendelet. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Balázs Vince 
polgármester 

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
jegyző  

 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-i ülésén 
fogadta el. 
 
A rendelet kihirdetése, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, 2013. 
szeptember 19-én megtörtént. 
 
 
 
 
         Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
                           jegyző 


