
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete 

A közterületek használatáról 

 
1Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 2. és 3. pontjaiban, a mozgóképről szóló 
2004. évi II. tv. 37. § (4)-(5) bekezdésében, valamint a  szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el:  

1. Rendelet hatálya 
 

1.§  
(1) A rendelet területi hatálya  Boldog Község közigazgatási területén található, az 
önkormányzat tulajdonában álló közterületre terjed ki. 
(2) Közterületnek tekintendő e rendelet alkalmazása során azon területek, melyek az ingatlan 
nyilvántartás közterületként szerepeltet. 
(2)A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a közterületet eredeti funkciójától eltérő célra 
kívánja használni. 

2. A közterület használata 
2.§ 

 
(1) A közterületet  rendeltetésétől eltérően használni közterület-használati engedélyben 
foglaltak alapján, közterület- használati díj megfizetése ellenében lehet.  
(2) A közterületet rendeltetésétől eltérő módon csak úgy szabad használni, hogy az a többi 
terület rendeltetésszerű használatát ne zavarja. 
(3) A használó köteles az igénybevett területet és környezetet folyamatosan tisztán tartani, és 
a keletkezett hulladékot összegyűjteni. 
(4) Cirkuszi tevékenység csak a Liszt Ferenc térre telepíthető az érvényben lévő biztonság- 
technikai előírásoknak megfelelő és erről tanúsítvánnyal rendelkező eszközök felállításával. 
(5) Közterületen üzemen kívül helyezett, üzemképtelen jármű, mezőgazdasági gép és szállító 
 jármű nem tárolható, azokat az ingatlan tulajdonosa a saját ingatlanán köteles elhelyezni. Ha 
 a jármű, gép méretei miatt nincs erre lehetősége, az ingatlan előtti közterületen elhelyezhető, 
 ez azonban a közlekedés biztonságát nem zavarhatja. 
 

2/A § 2 

 
(1) Boldog község közigazgatási területén lévő közterületeken szeszesitalt fogyasztani tilos. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik a vendéglátó-ipari üzletek közterület 
használati engedéllyel rendelkező teraszán, valamint Szilveszter napján, továbbá az 
Önkormányzat által rendezett vagy engedélyezett közterületi ünnepség idején  és helyszínén 
történő szeszesital fogyasztása. 
(3) E § alkalmazásában a közterület az az épített környezet alakításáról és védelméről  szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott ingatlan. 
(4) E § alkalmazásában szeszes ital minden alkohol tartalmú ital  
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3. Közterület-használati engedély 
3.§ 

 (1) Közterület-használati engedély szükséges: 
a) árusítás célját szolgáló és ahhoz kapcsolódó építmények elhelyezéséhez, 
b) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, cirkuszi, mutatványosi, sport és kulturális tevékenység 
céljára, 
c) mozgóbolti és mozgóárusítás esetén, 
d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezéséhez 
e) vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség és berendezés kihelyezésének céljára,  
f) film-és televízió felvételre, üzleti célú fénykép és reklámfotó készítésére, ide nem értve az 
amatőr felvételeket  
g) hirdető berendezés, cég és címtábla, kirakatszekrény 
 

 
(2) Nem kell közterület használati engedély: 
a) közterületi létesítmény szobor, emlékmű, pad, figyelmeztető tábla 
b) tüzelő építési anyag rakodásához, ha annak közterületen tárolása a 48 órát nem haladja meg 
c) önkormányzat által szervezett lomtalanítás ideje alatt kihelyezett lomok  
d) fegyveres erők,a rendészeti szervek, mentők, vízügyi szolgálat létesítményeinek 
elhelyezésére 
e) a hatóság által elrendelt közvetlen élethelyzet elhárítási, építési munkálatokhoz 
 
(3) Nem adható közterület használati engedély :   
a) üzemképtelen jármű tárolásához 
b) elárusító helyek, üzletek, környékén áru- és göngyöleg tárolására 
c) zajos, bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, erotikus termékek 
bemutatása és értékesítése, szeszesital forgalmazására 
d) sátorgarázs létesítésére. 
 

4. Közterület-használati engedély iránti kérelem 
4. § 

 
(1) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a területet használni kívánja.  
(2) A közterületet 3 szerinti célokra használni kívánó a kérelmet a rendelet 1. sz. 

melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 
(3) Az engedély tartalmazza: 

 a) az engedélyes nevét, lakcímét, székhelyét, a vállalkozására jogosító igazolvány adatait, 
 b) a használat célját, helyét, mértéket és időtartamát, 
 c) a díjfizetésre vonatkozó szabályokat  

(4)Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes  
- a közterületet nem az engedélyezett célra használja, 
- a környezet tisztántartását elmulasztja, 
- fizetési kötelezettségének a felszólítást követő 15 napon belül nem tesz eleget. 

(5)  Nem adható engedély annak, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van. 
(6) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. 
 

5. Közterület-használat engedélyezése, érvénye, díja 
5. § 

 
( 1)A közterület eltérő használatának engedélyezésére a polgármester jogosult. 



(2) A közterület használati engedély meghatározott időre adható, legalább egy napra 
legfeljebb egy évre. 
(3) A közterület eltérő használatára fizetendő díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 A díj mértékének megállapításánál minden megkezdett nap,hónap, m2 egésznek számít. 
(4)A díjat az engedélyes egy összegben köteles megfizetni:  
a)napi használat  esetén a helyszínen, vagy a polgármesteri hivatal házipénztárába, 
b) havi használat esetén tárgyhó 15-ig az önkormányzat költségvetési számlájára utalványon, 
átutalással vagy a polgármesteri hivatal házipénztárába 
c)éves használat esetén tárgyév január 31-ig az önkormányzat költségvetési számlájára 
utalványon, átutalással vagy a polgármesteri hivatal házipénztárába 
(5) Alkalmi vásár, búcsú alkalmával az árusoktól a közterület használati díjat az 
önkormányzat által megbízott személy szedi be. 

 
 

6.§ 
(1) Közterület engedély nélküli használata esetén a használó köteles azt felhívásra 8 napon  
belül megszüntetni és az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. Ha ezt elmulasztja, a  
polgármester gondoskodik annak megszüntetéséről, melynek költségei a használót terhelik.  
(2) Az engedély nélküli használat tartalmára a  használó az egyébként fizetendő közterület-
használati díj kétszeresének megfizetésére köteles.  
 

A közterület filmalkotás forgatása céljából történő használata 
7.§ 

 
 
 (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény ( továbbiakban: Mgtv) szerinti filmalkotás 
forgatása céljából történő közterület-használat ( továbbiakban : filmforgatás célú közterület –
használat ) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 
(2) A  filmforgatás célú közterület –használattal összefüggő, Mgtv –ben meghatározott 
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 
(3) Közterületek filmforgatási célú használatának díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza  
(4)A díjakat a kérelmező a forgatás megkezdésének napján köteles fizetni 
(5) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 
Közérdekű célokat szolgálnak különösen oktatási, tudományos és ismeretterjesztő témájú 
filmalkotások. 
(5)A fizetendő díj 50%-al csökken, ha a forgatásának célja Boldog község történelmének, 
kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, 
sportjának, közművelődési kínálatának, közösségi színtereinek, civil szervezeteinek és 
tevékenységüknek, az épített és természeti környezet értékeinek, nevezetességeinek, a 
települési önkormányzati szervek és intézmények tevékenységének bemutatása. 
(6) A filmforgatási célú közterület használat az önkormányzat által szervezett rendezvényeket 
nem zavarhatja. 
(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli 
természeti események esetén az engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani, 
ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület használatát az akadály elhárítása után 
azonnal, természeti esemény esetében az elhárítást és helyreállítást követően haladéktalanul 
biztosítani kell. 
(8) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok megközelítését a közterület használója 
köteles biztosítani. 



(9) Ha az Mgtv. Szerinti engedély kérelem beérkezésének időpontjában a közterületre 
vonatkozóan már megelőzően érvényes közterület-használati engedély van kiadva, akkor a 
közterület-használatot meg kell tagadni. 
(10) A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra az Mgtv. És annak 
felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 
(11) E rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt területet a Képviselő-testület nem állapít 
meg. 

 
 
 
 

Záró rendelkezés  
 

8.§ 
 

(1) A rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Boldog Községi Önkormányzat a közterület használatáról és a közterület 
használati díj megállapításáról szóló 4/2004. /I.30./ rendelete. 
 
 
 
Boldog, 2013. november 24. 
 
 
 
Püspökiné Nagy Erzsébet    Katonáné Fülöp Gabriella 
 polgármester       jegyző 
 
                                                                 
    
 
                                              
Egységes szerkezetbe foglalva 2015. december 28. 
 
                                                                                            
 
       Katonáné Fülöp Gabriella 
        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1. melléklet a közterületek használatáról szóló 12/2013.(XII.02.) önkormányzati 
rendelethez 
 
 
 

K é r e l e m 
 

Közterület eltérő használatára 
 
 
 
1./ Kérelmező neve, címe:      _______________________________________ 
 
                                                _______________________________________ 
 
2./ Az eltérő közterület-használat célja:   ______________________________ 
 
     _____________________________________________________________ 
 
3./ A terület helye, pontos megjelölése, nagysága: ________________________ 
 
     ______________________________________________________________ 
 
4./ A közterület-használat időtartama: 
 
     _____év __________hó ____naptól   ____év _____________hó _____napig 
    
     Egy napos használat esetén:   _________év ___________hó _____nap 
 
5./ Vállalkozásra jogosító igazolvány (működési engedély, cégbejegyzés, stb.)    
     száma, kiállítója: 
 
     ______________________________________________________________ 
 
 
Boldog, ______év _________hó ___nap 
 
 
 
                                                                 ________________________ 
                                                                        Kérelmező aláírása 
 
 
 



 
* 2. melléklet a közterületek használatáról szóló 12/2013(XII.02.) önkormányzati 
rendelethez    
        
 
 
 

Közterület-használati díjak 
 
 
 
 
a) hirdető berendezés, címtábla, kirakatszekrény    100 Ft/m2/hó 
 
b) Árusító hely, fülke és ahhoz kapcsolódó építmények                  220Ft/ m2/hó 
elhelyezéséhez 
 
c) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár,piac,  búcsú napján                        330 Ft/ m2/nap 
 
d) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, búcsú tárolás ( előző napok)       1.500 Ft/nap 
 
e) mutatványos tevékenység ( céllövölde, hinta)    300 Ft/m2/nap 
 
f)Cirkuszi mutatványosi tevékenység     20.000 Ft/alkalom 
                                     
g)Mozgóbolt és mozgóárusítási tevékenység                          1.000Ft/alkalom/gépjármű 
 
h) Épitési munkával kapcsolatos ( állvány anyag, törmelék)           100/ Ft/m2hó 
    konténer 
i) Piaci  árusítás                                                                                150/ Ft/m2hó 
 
j) Buszok, teher-és különleges gépjárművek, valamint 
   ezek vontatványainak elhelyezése gépjárművenként,  
    vontatványonként                                                                        5.000 Ft/év 
 
k) Az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely 5.000 Ft/év 
 
l) villamos berendezés, trafó, hírközlő antenna                              100 Ft/m2/nap 
 
m) Filmforgatási célú közterület használat    
    ma) forgatási helyszín      esetén                                                   300 Ft/m2/nap 
    mb) technikai kiszolgálás  esetén                                                 150 Ft/m2/nap  
    mc) stábparkolás esetén                                                                 150 Ft/m2/nap  
 
n) Üzemképtelen, illetve forgalomból kivont jármű tárolása           TILTOTT!!! 
 
 


