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Uszód Község Önkormányzata képviselő-testületének   
15/2004.(III.30.)  rendelete 

a közterületek használatáról és a használatért fizetendő díjakról a  
módosított 13/2003(VIII.19.) Ör.számú rendelettel egységes szerkezetben 

( a  21/2003.(X.20.),26/2004.(VIII.25.) és 18/2005.(X.17.)rendelet módosító rendelkezéseivel)  
 
Uszód Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés f, 
pontjában  ,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és a 
használatért fizetendő díjakról szóló 13/2003.(VIII.19.) Ör.számú rendeletét a módosításokkal 
egységes szerkezetben a következők szerint alkotja meg: 

 
1.§. 

A rendelet hatálya 
 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Uszód község közigazgatási területén levő 
közterületekre , személyi hatálya kiterjed a közterületet e rendeletben meghatározott 
célokra használó természetes és jogi személyekre 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a közúti közlekedésről szóló  1998.évi I.tv. 47.§-ában 
meghatározott közutakra és műtárgyaira .  

(3) A közterületekkel kapcsolatos köztisztasági kérdésekkel a 15/ 2003.(VIII.19.) 
Ör.számú rendelet, a közterületeken keletkező szilárd hulladékok gyűjtésével, 
elszállításával kapcsolatos kérdésekkel pedig a 16/2004.(III.30.) Ör.számú rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
2.§. 

Értelmező rendelkezések 
 
      a) – f) *  

 
3.§. 

A közterületek használata  
 

 
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki 

szabadon használhatja. A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú 
jogait nem csorbíthatja. 

(2) Rendeltetéstől eltérő célú a közterület használata , ha a használat vagy annak 
meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben 
megfogalmazott módon akadályozza. 

(3) Uszód Község belterületén közterületet rendeltetéstől eltérő célra használni , illetve 
időszakosan elfoglalni – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában -  csak a tulajdonos 
hozzájárulásával  és az e rendeletben meghatározott feltételekkel közterület használati 
díj ellenében lehet 

(4) A közterület rendeltetéstől eltérő használatát ( továbbiakban : közterület használat ) 
csak meghatározott időtartamra lehet engedélyezni. 

 
* Hatályon kívül helyezte a 15/2004.(III.30.) rendelet, hatálytalan 2004.03.30-tól. 
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(5) Az engedélyezett ( kijelölt ) területet a használó a használat után köteles az eredeti 
állapotnak megfelelően helyreállítani , ha ez nem lehetséges , úgy az okozott kárt és a 
helyreállítással kapcsolatban felmerült költségeket köteles megtéríteni a polgári jog 
szabályai szerint. 
 

(6) Közterület használati hozzájárulást kell beszerezni: 
a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat  , kirakatszekrény, védőtető , ernyőszerkezet 
, cég - , és címtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához, 
b) nem önkormányzati hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, 
fennmaradásához , ideértve a választási kampányt szolgáló önálló 
hirdetőberendezés elhelyezését is , továbbá a közterületre jogszerűen – 
hozzájárulás alapján – kihelyezett bármely építményre vagy tárgyra , vagy építési  
, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám elhelyezéséhez, 
c) * árusító és árusítással kapcsolatos fülke, pavilon létesítéséhez, 
fennmaradásához, továbbá alkalmi - és mozgóárusításhoz , mutatványos 
tevékenység folytatáshoz. 
d) építési munkákkal kapcsolatos létesítmények ( építési állványzat, munkaterület 
körülhatárolása ) valamint építési anyag átmeneti elhelyezéséhez, szilárd 
tüzelőanyagnak  ( tüzifa, szén )  az ingatlanra történő berakodást megelőző 
elhelyezéséhez, 
e) inert hulladék ( építési törmelék , nyesedék, fű, falevél stb.) gyűjtésére szolgáló 
nagyméretű gyűjtőedényzet kihelyezéséhez 
f) Új közművezeték fektetésekor  , telefon , villany oszlop  elhelyezésekor  
g) Helyi egyesületek, alapítványok , egyházak , egyéb civil szervezetek által 
szervezett rendezvényeken igénybevett közterületek használatához 

 
(7) Nem szükséges a közterülethasználati hozzájárulás  

a) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának céljait szolgáló 
berendezések ( KRESZ táblák ) elhelyezéséhez  
b) közmű ( ivóvíz, szennyvíz, földgáz, elektromos és távközlési vezetékek, 
kábelek ) vezetékek azonnali, halasztást nem tűrő hibaelhárítása esetén . A 
hibaelhárítás tényét a szolgáltató haladéktalanul , de legkésőbb  a munkák 
megkezdését követő munkanapon köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban, 
a helyreállításra és esetleges kártérítésre a (3) bek. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
c) A rendszeres szilárd hulladék szállításhoz kapcsolódóan a szállítás napjain a 
hulladékgyűjtő edény(ek) kihelyezéséhez. 
d) Az önkormányzat által rendszeresített virágtartó edények , ládák , 
kihelyezéséhez, 
e) Köztéri szobor, emlékmű elhelyezéséhez, 
f) Önkormányzati hirdetőtáblák, eligazító - , és utcanévtáblák kihelyezéséhez, 
g) ** 
h) Az önkormányzat vagy az általa fenntartott intézmények szervezett 
rendezvényeihez  igénybevett közterületek használatához 
 

(8) Szeszes ital árusítására közterület használati engedély önkormányzati rendezvény keretein 
belül adható . Üzlet homlokzatával érintkező közterületen szeszes ital nem árusítható. 
 
 
* Módosította a 15/2004.(III.30.) rendelet, hatályos 2004.03.30-tól. 
** Hatályon kívül helyezte a 15/2004.(III.30.) rendelet, hatálytalan 2004.03.30-tól. 
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(9) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami 
vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának 
hozzájárulásával lehet. 
Választási plakátot, hirdetményt  úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, jelölő 
szervezet plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az aki elhelyezte, vagy 
akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő harminc napon belül köteles eltávolítani. 
 
(10) Hatósági, önkormányzati hirdetményt, továbbá magán - , vagy jogi személyek fizetett 
hirdetéseit a (9) bekezdésben foglalt eseteken kívül az önkormányzat közterületi 
hirdetőtábláin lehet elhelyezni. 
 
(11) Tilos közterületen és a közút szilárd burkolatán kívül eső részein , zöldfelületein 
 

a)   az önkormányzat által megjelölt dísz - , vagy gyümölcs és egyéb jellegzetes fa 
      fajtákon kívül más fák telepítése. Évelő virágzó vagy dísznövények,   
      egynyári virágok telepítése az önkormányzattal kötött megállapodás keretében  
      lehetséges . 
b)   mezőgazdasági termények termelése , hajtatása , továbbá baromfi , lábasjószág 
      , sertés , juh , kecske, ló , szarvasmarha kihelyezése, legeltetése, tartása . 
c)  * a mezőgazdasági erőgépek, munkaeszközök , tehergépjárművek illetve  
      szerelvényeik , továbbá használaton kívüli vagy üzemképtelen gépjárművek,  

 gépek, felszerelések 3 órát meghaladó időtartamú tárolása a kiemelt, 12 órát     
meghaladó tárolása az egyéb belterületi övezetben. 

d)   bármely veszélyes vagy veszélyesnek minősíthető anyag elhelyezése, tárolása  
      ,  kiöntése , elszórása  a növényzet engedélyezett növényvédő szerekkel történő 
      permetezése  kivételével.  Vegyszeres gyomirtást előzetes bejelentés alapján az 
      önkormányzat illetve az illetékes növényvédelmi  hatóság előzetes 
      engedélyével  lehet végezni. 
e)* települési szilárd hulladék kihelyezése, tárolása  

ea,  a heti rendszeres hulladékszállításba bevont szemétgyűjtő edényben történő 
kihelyezést ,  
eb, az önkormányzat illetve közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során a 
kijelölt gyűjtő helyekre történő kihelyezést 
ec, a 3.§. ( 6) bek. e, pontjában meghatározott hulladék  gyűjtőedénybe történő 
kihelyezést kivéve. 

f,   az égetés, tűzgyújtás  
g,  a közterületi járda, gyalogút időszakos vagy tartós , a rendeltetésszerű  
     használatot akadályozó eltorlaszolása , kivéve a lakóház, egyéb építmény , 
     kerítés építéséhez, karbantartásához szükséges  állványzat elhelyezése , és a 
     munkálatokhoz szükséges anyagok, elhelyezése a hozzájárulásban 
     meghatározottak szerint. 
 

(12) **Alkalmi árusításra közterület használati engedély kizárólag a Szabadság és Mátyás 
kir.u. sarkától számított 50 m – es területre adható . Búcsú alkalmával közterület használati 
engedély kizárólag az Attila , Széchenyi és Dózsa Gy. utcákban levő közterületekre adható. 

 
 
* Módosította a 15/2004.(III.30.) rendelet, hatályos 2004.03.30-tól. 
** Beiktatta a 15/2004.(III.30.) rendelet, hatályos  2004.03.30-tól. 
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4.§.* 
Övezeti besorolás  

 
A község belterülete két övezetre tagozódik 

a) kiemelt belterületi övezetet: az Árpád u. , Hősök tere, Kossuth utca, Széchenyi utca, 
Attila utca a Dózsa Gy.utca bejáratáig , Szabadság utca , Deák F.utca a Hősök tere és a  
Batthyány utca közötti szakasza , a Batthyány utca továbbá az önkormányzati tulajdonú 
intézmények , ingatlanok 100 m-es körzetében levő azon közterületek, amelyek nem a 
felsorolt utcákban találhatóak.  A kiemelt belterületi övezetbe tartoznak a közparknak, 
játszótereknek minősülő a felsorolt utcákban levő egyéb önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok , zöldterületek . 
b) egyéb belterület: Zrínyi utca, Báthori u. , Radnóti u. , Mátyás kir. u.    , Felszabadulás 
u. , Deák F. u. a Szabadság és Batthyány utcák közötti szakaszon ,   József A.u. , Dózsa 
Gy.u. , Petőfi u. , Ady E.u. , Bocskai u. , Kinizsi u.,  Béke u., Szabolcs u. , Rákóczi u. , 
Határ u.  valamint az ezen utcákhoz csatlakozó , önálló helyrajzi számmal rendelkező , 
önkormányzati tulajdonban levő azon ingatlanok, amelyek közterületi,  közpark, 
zöldterület funkcióval bírnak. 
 

5.§. 
A hozzájárulás  iránti kérelem 

 
(1) A közterület- használati hozzájárulás iránti kérelmet a területet ténylegesen használó , 

illetve használni kívánó magán illetve jogi személynek kell benyújtania a 
Polgármesteri Hivatalnál. 

(2) A hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
-     a hozzájárulás kérő nevét , lakó - , illetve telephelyének postai címét 
- a közterület használat célját , módját , időtartamát ( kezdés – befejezés ) 
- a közterület használat pontos helyét, az elfoglalni kívánt közterület nagyságát 

m2-ben 
- amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenység hatósági vagy egyéb 

engedélyhez kötött, a tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát, 
ismertetését, egyszerű másolatát, 

- az igénybevételért és helyreállításáért felelős nevét, lakcímét 
(2) A közterület – használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb  - 

hatósági illetve szakhatósági – engedélyek ( építésügyi, egészségügyi, rendészeti 
hatóságok engedélyei ) beszerzését. 

 
6.§. 

A hozzájárulás kiadása, tartalma , érvényessége 
 

(1) **A közterület használati hozzájárulás kiadásánál a polgármester önkormányzati 
hatósági hatáskörben jár el. 

(2) A hozzájárulás  kiadása során figyelembe kell venni az általános építésügyi 
szabályokat, a községrendezési tervet , a köztisztasági és hulladékgazdálkodási 
előírásokat, követelményeket , továbbá amennyiben a közterületen végzendő 
tevékenység más hatóság(ok) engedélyéhez, hozzájárulásához kötött , az esetben az 
engedélyben foglalt feltételeket. 

_____________________________________________________________________ 
* Megállapította a  21/2003.(X.20.)Ör.számú rendelet 1.§.(6) bekezdése, hatályos 2003.10.20. -. Tól. 
** Módosította a 26/2004.(VIII.25..) rendelet. Hatályos : 2004.08.25-től 
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(3) A közterület használati hozzájárulásnak  tartalmaznia kell  
 

- az engedélyes nevét , lakó - , illetve telephelyének postai címét 
- a közterület használat célját , módját , időtartamát ( kezdés – befejezés ) 
- a közterület használat pontos helyét, az elfoglalni kívánt közterület nagyságát 

m2-ben 
- az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, 
- amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenység hatósági vagy egyéb 

engedélyhez kötött, a tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát, 
ismertetését, 

- díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját. 
- az igénybevételért és helyreállításért felelős nevét, lakcímét 
 
 

(3) A közterület – használati hozzájárulás másra csak az engedélyező előzetes 
      hozzájárulásával ruházható át. 
(4) A közterület használati hozzájárulás  megadása vagy megtagadása ügyében hozott 

határozatot közölni kell a hozzájárulást kérővel és a díj beszedésével megbízott 
személlyel. 

(5) Az engedély az abban megállapított határozott időtartam lejártáig érvényes . 
(6) A határozott időre szóló hozzájárulás érvényessége a használónak az engedélyezett 

időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható. 
 

7.§. 
A közterület – használati hozzájárulás érvényének megszünése 

 
(1) A közterület – használati hozzájárulás érvénye megszűnik: 

a, a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével, 
b, a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével, 
c, a közterület használatát és rendjét érintő érintő jogszabályok megváltozása miatti 
visszavonással,  
d, a hozzájárulásban vagy a közterület – használatra , illetve az ezzel kapcsolatos 
tevékenységre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli 
visszavonással. 

(2) Megszűnik a hozzájárulás érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre 
jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység folytatására való 
jogosultságát egyébként elveszti. 

(3) Megszűnik a hozzájárulás érvénye továbbá , ha a jogosult a tulajdonos 
önkormányzatnak bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy. 

(4) Ha a közterület használati hozzájárulás érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény 
nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – 
haladéktalanul helyreállítani. 

(5) Az engedélyező szerv az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség 
teljesítésére a közterület használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást 
adhat a jogosult kérelmére.  

(6) A közterület használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület – 
használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület 
használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 
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8.§. 
A közterület hozzájárulás  nélküli jogellenes  használatának jogkövetkezményei 

 
(1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt 

meghaladó mértékben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a 
jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás 
nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség 
elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a 
kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti  amennyiben a helyreállításra 
vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.  

(2) A tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével 
és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal 
helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, 
közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos 
sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az 
eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan 
közterület-használó köteles viselni. 

(3) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően 
használ, azzal szemben - a ténylegesen használt időtartamra és területre 
visszamenőlegesen is - a rendes közterület-használati díj ötszöröse is megállapítható. 

 
9.§. 

A közterület használati díj megállapítása és megfizetése 
 
(1) A közterület használatáért közterület – használati díjat kell fizetni.  
(2) A közterület – használati díjtételeket  a tulajdonos önkormányzat évente egy 

alkalommal állapítja meg. 
(3) A megállapított díjat az engedélyes köteles megfizetni. 
(4) A közterület használati díjat a hozzájárulásban  meghatározottak szerint előre kell 

megfizetni postai utalványon vagy közvetlen pénztári befizetéssel.  
(5) A   8 §. (3) bekezdésében meghatározott , visszamenőleges díjfizetési kötelezettséget a 

felhívás kibocsátásától számított 8 napon belül kell megfizetni az (1) bekezdésben 
meghatározott módon. 

(6) Amennyiben a díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének a határozat jogerőre 
emelkedését követően felszólításra 8 napon belül  nem tesz eleget, az engedélyt vissza 
kell vonni. Ha az engedély nélküli  használó 8.§.(1) bekezdésben meghatározott 
esetben visszamenőleges díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy részére 
közterület-használati engedély utólagosan sem adható. 

(7) A használati díjat a ténylegesen elfoglalt terület négyzetmétere alapján kell 
megállapítani , minden megkezdett ( töredék )  négyzetméter egésznek számít. 
Hirdetőtábla, hirdető berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni. 

(8) * 
(9) A közterület használatból befolyt bevételeket az önkormányzat a közterületek 

rendjének fenntartására fordítja . 
(10) Mentes a közterület használati díj megfizetése alól az e rendelet 3.§. (6) 

bekezdés f, pontjában és (7) bekezdésében meghatározott tevékenységek során történő 
igénybevétel. 

 
 
* Hatályon kívül helyezte a 15/ 2004(III.30.) rendelet , hatálytalan: 2004. 03.30-tól 
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11.§. 
A közterület használati díj * 

 
A közterülethasználati díjak: 
 
Sorszám Cél Díj  

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló 
portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető  

15,- Ft/m2/hó 

2.  Önálló hirdetőberendezés 
 

5,- Ft/m2/nap 

3. Építési munkákkal kapcsolatos 
építőanyag, állványzat  

5,- Ft/m2/nap 
 

4. Szilárd tüzelőanyag ( szén, tüzifa ) 
lerakás 

30,- Ft/m2/nap 

5. Nagyméretű hulladékgyűjtő edény 
kihelyezése  

100,- Ft/db/nap 

6. Alkalmi árusítás ( Mátyás 
kir.u.közterületeken ) 

30,-Ft/m2/nap 

7. Alkalmi árusítás ( Dózsa Gy. , Attila és 
Széchenyi utcai közterületeken) 

100,-Ft/m2/nap 

8. Mutatványos 35,- Ft/m2/nap 
 

  
 

 
 

12.§. 
Szabálysértési rendelkezések 

 
(1) * Aki az e rendelet 3.§ . (11) bekezdés b, ; c, ; f, ; és g, pontjaiban    foglalt tilalmakat 
      megszegi , és a cselekményt más, magasabb szintű jogszabály nem minősíti  
     szabálysértésnek , úgy szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
     sújtható. 
(2) –(3) ** 

13.§. 
Záró rendelkezések 

 
(1) E rendelet  kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/2003.(VIII.19.) 

Ör.számú  rendelet és az azt módosító 21/2003.(X.20.)Ör.számú rendelet. 
 

Uszód, 2004. március 30. 
 

 
Bedi Gyula sk.    Simon László sk. 

   Polgármester        jegyző 
 
_________________________________________________________________________ 
*Megállapította  a 15/2004.(III.30.) rendelet, hatályos 2004.03.30-tól 
** Hatályon kívül helyezte a 15/2004.(III.30.) rendelet, hatálytalan  2004.03.30-tól 
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Záradék: 
 
A rendelet 2004.március 30-án kihirdetésre került. 
 
 
Uszód, 2004.március 30. 
 
 
 

Simon László sk. 
           Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


