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Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2010.(III.18.) Önk. sz. rendelete 

a közterületek használatáról és rendjéről 
(egységes szerkezetben) 

Módosítás: 5/2012.(III.13.) Ör; 16/2012.(XI.14.) Ör; 16/2013.(IX.11.) Ör; 8/2014.(VI.18.) Ör 

 

 

Az Ecser területén lévő közterületek alapvetően a közösség céljait szolgálják, s e célok 

elérésére azonos feltételek szerint bárki által igénybe vehetők. A közterületek célszerű, 

gazdaságos, a környezeti, természeti és településképi értékeket oltalmazó használatának 

elősegítése érdekében az Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

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

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet hatálya  

 

1. § (1) A rendelet hatálya –a (2) bekezdésben foglalt kivétellel– kiterjed: 

a) Ecser község közigazgatási területén a közhasználatra szolgáló, önkormányzati tulajdonban 

álló olyan földterületre, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az 

ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, 

b) magántulajdonban lévő ingatlanoknak -az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei 

között- a közhasználat céljára átadott területrészére, 

c) az a) és b) pontok szerinti területet használó természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az utak nem közlekedési célú igénybevételére. Ennek 

feltételeit, eljárási szabályait külön jogszabály szabályozza. 

 

 

Közterület használata és a közterület-használati engedély 

 

2. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra- a jogszabályok keretei között –bárki 

szabadon használhatja. 

(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához, közterület-használati engedély szükséges. 

(3) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a) a közterületbe 10 cm-t meghaladóan benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, 

üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, cég- és címtábla elhelyezéséhez, 

b) hirdető berendezés, reklámfelület, reklámtábla, reklámcélú árubemutatás 

elhelyezéséhez, ideértve a közterületre jogszerűen- engedély alapján –kihelyezett 

építményre, pavilonra, építési állványzatra felszerelt, hirdető- és reklámfelület is, 

c) árusító- és egyéb fülke, pavilon elhelyezéséhez, 

d) építési munkával kapcsolatos létesítmények (pld. állványzat, munkaterület 

körülhatárolása, irodakonténer és tartozékai stb.), valamint építőanyagok és 

törmelékek elhelyezésére, 

e) *alkalmi-, idényjellegű-, mozgó árusítás végzéséhez (kivéve a 8. § f, pontjában 

foglaltakat) 

f) ###
 

g) mutatványos-, cirkuszi tevékenységgel, üzletszerű utcai zenéléssel elfoglalt közterület, 

h) kereskedelmi, vendéglátó-ipari előkert, terasz céljára elfoglalt közterület, 

i) sport- és kulturális rendezvényekkel elfoglalt közterület, 
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j) konténer elhelyezésére, 

k) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések, akadályok elhelyezéséhez,  

l) szilárd tüzelőanyag (pld.: tűzifa, szén, stb.) elhelyezéséhez, 

m) árusító- és egyéb automaták (pld.: ital, pénzváltó, bank, stb.) elhelyezéséhez, 

n) kerékpártároló elhelyezésére. 

(4) Nem adható közterület-használati engedély: 

a) zöldterületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálását, 

csonkítását, pusztítását eredményezi, 

b) ##
a hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű – amely a közúti forgalomba csak ilyen 

jelzéssel vehet részt - és a forgalomból kivont jármű a közúti közlekedés szabályairól 

szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében foglalt 

határidőt meghaladó, továbbá járműroncs, valamint a közlekedésben részt nem vevő 

reklámhordozó céllal elhelyezett jármű közterületen történő tárolására, 

c) ha a tevékenység végzése, vagy a tárgy elhelyezése a településképet kedvezőtlenül 

befolyásolná, 

d) közterületen nem árusítható termékek forgalmazására, 

e) olyan tevékenység végzésére, illetve tárgy, egyéb anyagok elhelyezésére, amely a 

környezetre káros hatással lenne, vagy a közbiztonságot, az egészséget veszélyeztetné, 

illetve balesetveszélyes helyzetet idézne elő, 

f) jármű iparszerű javítására, mosására, 

g) tűzijátékra, 

h) javító és szolgáltató tevékenység végzésére, 

i) hulladéknak, lomnak minősülő anyagok konténer nélküli tárolására. 

(5) Tilos a közterületen (egyéb jogszabályokban szabályozottak mellett): 

a) a közterületet engedély nélkül a rendeltetésétől eltérően használni, 

b) füves, parkosított közterületeken járművel várakozni, illetve azokat közlekedés céljára 

igénybe venni, 

c) telepített virágok és dísznövények szedése, károsítása, 

d) szobrok, emlékművek, emlékjelek, keresztek, köztárgyak ( pld.: pad, zászlórúd, 

hirdetőtáblák, stb.) rendeltetésétől eltérő használata, engedély nélküli áthelyezése, 

e) kereskedelemmel, vendéglátással érintett üzletek előtti közterületen, göngyöleg 

(rekeszek, dobozok, palackok, tálcák, raklapok, stb.) elhelyezése, tárolása -kivéve árú 

szállításkor a rakodás ideje alatt, 

f) közterületi kamerákat elmozdítani, illetve a felvétel készítésének megakadályozása. 

 

 

A közterület-használati engedély iránti kérelem 

 

3. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet –a 

rendeltetésétől eltérően- használni kívánja. 

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek- e rendelet 1. számú melléklet szerinti 

formában tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, képviselő nevét, 

b) a kérelmező megadhatja továbbá az elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos 

elérhetőségét, 

c) a közterület-használat célját és időtartamát, 

d) a közterület-használat helyének, mértékének pontos meghatározását. 

(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell: 

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzésére jogosító okirat egyszerű 

másolatát, 
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e) mutatványos tevékenység esetén a mutatványos berendezésre érvényes megfelelőségi 

tanúsítvány egyszerű másolatát, 

f) a közterületen elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását, 

és tervdokumentációját. 

A közterület-használati engedély megadása 

 

4. § (1) A közterület-használati engedélyt- e rendelet keretei között –az Önkormányzat 

Képviselő-testülete adja meg. 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben biztosított hatáskörét első fokon a Polgármesterre 

ruházza át. 

(3) A közterület-használati engedély megadása tárgyában másodfokon az Önkormányzat 

Képviselő-testülete dönt. 

(4) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, a rendezési 

terveket, a településképi, valamint köztisztasági előírásokat, vizsgálni kell a jogszabályokban 

előírt egyéb feltételek (pl. az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság) 

fennállását is. 

(5) A közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időtartamra, 

vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséig adható. 

 

 

A közterület-használati engedély érvénye 

 

5. § (1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik: 

a) a meghatározott idő elteltével, 

b) a megállapított feltétel bekövetkeztével, 

c) az engedélyben foglaltak megsértése miatti visszavonással. 

(2) Megszűnik az engedély érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre 

jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység folytatására való 

jogosultságát, elveszti. 

(3) Megszűnik az engedély érvénye a jogosult halálával, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező társaság esetén jogutód nélküli megszűnésével. 

(4) A közterület-használati engedély nem ruházható át, az átruházás a hozzájárulás azonnali 

visszavonásával jár. 

 

6. § Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül 

köteles a közterület eredeti állapotát, tisztaságát haladéktalanul helyreállítani. 

 

 

A közterület használati díj 

 

7. § (1) A jogosult a közterület-használatáért -a 8. §-ban foglalt eltéréssel-, közterület-

használati díjat köteles fizetni. A díjszabást e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A jogosult a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 

közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény 

alapterületét, továbbá a hozzá tartozó –az alapterületen túlnyúló- szerkezet (előtetőt, napvédő 

ponyvát, stb.) területét együttesen kell figyelembe venni.  

(4) A díjfizetési kötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetméter teljes 

négyzetméterként számítandó. 
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(5) Hirdető berendezés, reklámfelület, reklámtábla esetén annak hirdetőfelületét kell 

számításba venni. 

(6) A közterület-használati díjat évi, havi, napi összegben kell megállapítani, és a használat 

megkezdése előtt kell megfizetni. 

 

Mentesség, a közterület-használati díj fizetése alól 

 

8. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 

a) a fegyveres erő, a rendvédelmi szervek, a mentők, a tűzoltóság, létesítményei 

elhelyezése, 

b) közműszolgáltatóknak, a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei 

elhelyezése, 

c) a közvetlen élet- és vagyonmentése, kármegelőzés érdekében elfoglalt terület 

használójának, 

d) sport- és kulturális célú rendezvénnyel elfoglalt közterület esetén, 

e) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések, akadályok elhelyezése esetén. 

f) *a helyi lakosnak, ha a saját maga által termelt terméket az ingatlana előtti 

közterületen legfeljebb 2 m
2
 területet elfoglalva árusítja. 

 

9. § Kérelemre díjkedvezmény adható: 

A legalább 50 százalékban csökkent munkaképességű, továbbá az öregségi 

nyugdíjkorhatárt elért személyeknek az egyébként irányadó díjtétel 50 százaléka 

mértékéig. 

 

 

 

A jogellenes közterület-használat következménye 

 

10. §*  A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli-, vagy engedélytől eltérő 

használata esetén a használó kötelezhető az e rendelet 2. számú melléklete szerinti közterület-

használati díj, valamint további 10.000 Ft pótdíj megfizetésére. 

 

(2)*  

 

Közterület-használati szabálysértés 

 

 

11. §*  

 

Vegyes rendelkezések 

 

12. § Az e rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelő, a jogszabályok 

szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal megbízott 

ügyintézői a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik. 

 

13. § A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az e 

rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
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1. számú melléklet a ………….…….. Önk. sz. rendelethez 

 

Ecser Községi Önkormányzat                                                                                                

Polgármesterének 

2233 Ecser, Széchenyi út 1. 

 

 

 

KÉRELEM 

közterület-használati engedély iránt 

 

Kérelmező neve: ………………………………………………………………………….......... 
 

Képviselő neve: ………………………………………………………………………………… 
 

Kérelmező lakcíme (székhelye): ……………………………………………………………….. 
 

elektronikus levélcíme:*………………………………………………………………………... 
 

telefax száma:*………………………………………………………………………………….. 
 

telefon száma:*……………………………………………………………………………......... 
 

A közterület használat ideje: 

………év……………….hó…… napjától,               ………év………………...hó..…. napjáig. 

 

A közterület használat célja: …………………………………………………………………… 
 

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

A kérelmező által igénybe venni kívánt közterület nagysága: ……………m2 

 

A kérelmező által igénybe venni kívánt közterület helyének pontos meghatározása: 
 

Ecser, …………………………………………………………………………………………… 

 

**Nem kérem díjkedvezmény megállapítását. / Kérem díjkedvezmény megállapítását. 

Díjkedvezmény megállapítására okot adó körülmény: **legalább 50 %-ban csökkent 

munkaképesség, öregségi nyugdíjkorhatárt elérte. 

 

 Kérem a Tisztelet Címet, hogy értesítsen az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. § (9) bekezdése 

alapján. 

 

 

 

 

 

 

 
* Nem kötelező kitölteni. 

** A megfelelő szöveg aláhúzandó. 

 Amennyiben kéri az értesítést, jelölje X –el. 

 

 
 

illetékbélyeg 

helye 
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A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell másolatban csatolnia: 

1. A közterületen elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla esetén annak 

műszaki leírását és terveit.  

2. Mutatványos tevékenység esetén a mutatványos berendezésre érvényes megfelelőségi 

tanúsítvány fénymásolatát. 

3. Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány fénymásolatát, cég, társadalmi szervezet 

esetén cégbírósági bejegyzés fénymásolatát. 

 

A kérelmező tudomásul veszi, hogy 

a) a kérelem benyújtása a kérelmezőt nem jogosítja fel a közterület rendeltetésétől eltérő 

használatára, 

b) Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és 

rendjéről szóló …………………. sz. rendelet 7. § alapján, a közterület használatáért a 

jogosultnak a rendelet 2. számú melléklete szerinti közterület-használati díjat kell 

fizetnie, 

c) a közterület-használati díjat a jogosult a közterület tényleges használatára tekintet 

nélkül köteles megfizetni. 

 

 

……………………. , ……….év …………………hó …....-n  

  

……………………… 

  kérelmező 



8 

 

2. számú melléklet a ……………………önk. sz. rendelethez 

 

A közterület-használati díjszabásról 

 
1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti 

védőtető (előtető), ernyőszerkezet, cég- és címtábla elhelyezéséhez 

1 500 Ft/m2/hó 

 

2. Hirdető berendezés, reklámfelület, reklámtábla, reklámcélú áru árubemutatás 

elhelyezése 

1 500 Ft/m2/hó 

 

3. Árusító- és egyéb fülke, pavilon, elhelyezése 

2 000 Ft/m2/hó 

 

4. Építési munkával kapcsolatos létesítmények (pld. állványzat, munkaterület 

körülhatárolása, iroda konténer és tartozékai stb.), valamint építőanyagok elhelyezése 

100 Ft/m2/nap 

 

5. Alkalmi-, idényjellegű árusítás 

ünnepek előtti árusítás, búcsú 300 Ft/m2/nap 

egyéb alkalommal 100 Ft/m2/nap 

 

6. Mozgóárusítás 

500 Ft/személy/nap 

7. Film- és televízió felvételhez közterület lezárása 

100 Ft/m2/nap 

 

8. Kereskedelmi, vendéglátó-ipari előkert, terasz céljára elfoglalt közterület 

1 000 Ft/m2/hó 

 

9. Mutatványos-, cirkuszi tevékenységgel, üzletszerű utcai zenéléssel elfoglalt közterület 

üzemeltetési napokon 200 Ft/m2/nap 

várakozási napokon 50 Ft/m2/nap 

utcai zenélés 300 Ft/m2/nap 

 

10. Konténer elhelyezése 

60 Ft/m2/nap 

 

11. Szilárd tüzelőanyag (tűzifa, szén, stb.) elhelyezése 

  100 Ft/m2/nap 

 

12. Árusító- és egyéb automaták (ital, pénzváltó, bank, stb.) elhelyezése 

2000 Ft/m2/hó 

13. Kerékpártároló elhelyezése 

500 Ft/m2/hó 

14. Sport- és kulturális rendezvényekkel elfoglalt közterület 

  Díjmentes 

15. Fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések, akadályok elhelyezése 

Díjmentes 


