
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/1995. /VI.01./ számú rendelete

A közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról.

A rendelet hatálya

l. § (1)  A rendelet az Önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki.

(2)(5)  E rendelet hatálya kiterjed a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM 
rendeletben foglalt tevékenységekre, díjfizetési kötelezettségekre és az azokkal kapcsolatos 
hatósági eljárásokra. A díjfizetés mértékét a jelen rendelet 4. számú melléklete határozza 
meg.

2. § Közterület: A község belterületén és zártkerti részén lévő,
                          az ingatlan-nyilvántartásban közterületként 

  nyilvántartott (út, járda, tér, közpark, 
                          zöldterület) földrészlet.

A közterület használata

3. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedély szükséges.

(2) A házingatlanok, egyéb ingatlanok használói (bármilyen címen) gondoskodni kötelesek a 
használatukban lévő előtt és mellett a közterület tisztántartásáról, a közterületen lévő fák és 
parkosított közterületek rendszeres gondozásáról,  locsolásáról és síkosság mentesítéséről.

(3)  A  közterületen  lévő  létesítményeket  (fák,  virágágy  stb.  minden  természetes  és  jogi 
személy köteles megóvni mindennemű károsodástól.

3/A. § (5)                                          
Tulajdonosi hozzájárulás

(1) Pilisszántó Község Önkormányzatának tulajdonában lévő közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéhez közútkezelői (tulajdonosi) hozzájárulást kell kérni.

(2)  A  közútkezelői  hozzájárulás  kiadásakor  a  19/1994.(V.31.)  KHVM  rendelet  előírásai 
szerint kell eljárni. A miniszteri rendeletben nem szabályozott kérdésekben a jelen rendelet 
előírásait kell értelemszerűen alapul venni.

(3) A közútkezelői hozzájárulás ügyében a jegyző jár el.”

A közterület-használati engedély

4. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a./  a  közterületre  nyíló  üzlethomlokzat,  kirakatszekrény,  előtető,  ernyőszerkezet, 

hirdető-berendezés, továbbá cég- és címtábla elhelyezése, amennyiben a közterületre 
10 cm-en túl benyúlik.



b./ árusító és egyéb fülke elhelyezésére,
c./ szobor, emlékinú, önálló hirdető-berendezés a köztárgyak elhelyezésére,
d./ távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postaláda elhelyezésére,
e./ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
f./ tüzelőanyag tárolására,
g./ vendéglátóipari előkert, terasz, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg 

elhelyezésére, árukirakodásra,
h./ kiállítás, vásár, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára,
i./ közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes használatára,
j./ edényes dísznövény elhelyezésére,
k./ gépjárművek és ezek vontatványainak elhelyezésére,
1./ autóbuszok elhelyezésére.

5. § (1) A  közterület használatát a polgármester engedélyezi.
(2) A közterületen folytatni kívánt vállalkozási tevékenység esetén a vállalkozói engedélyt be 
kell mutatni.

6. § A közút és járda területét  érintő közterület-használati  engedély megadásához a közút 
kezelőjének a hozzájárulása szükséges. Önkormányzati tulajdonú út, járda kezelői
hozzájárulás megadásáról a polgármester dönt.

Az engedély iránti kérelem

7. § (1)  A közterület-használati  engedélyt  annak kell  kérnie,  aki  a  közterületet  használni 
kívánja.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a./ az engedély kérő nevét és lakóhelyét (telephelyét),
b./ közterület-használat célját és időtartamát,
c./  a  közterület-használat  helyének,  módjának,  mértékének  és  feltételeinek  pontos 

meghatározását,
d./  a  közterületen  folytatni  kívánt  tevékenység  gyakorlására  jogosító  okirat 

ismertetését.

(3) A közút kezelőjének hozzájárulását a kérelemhez csatolni kell.

Az engedély megadása

8. §  Az  engedély  megadása  során  figyelembe  kell  venni  az  építésügyi  szabályzatot,  a 
községrendezési terveket, a közútkezelői hozzájárulásban előirt követelményeket is.

9. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes nevét, lakóhelyét (telephelyét)
b./ a közterület-használat díját és időtartamát, vagy hogy az engedély milyen feltétel 
bekövetkeztéig érvényes, illetve állandó jellegű,
c./  a  közterület-használat  helyének,  módjának,  mértékéi  és  feltételeinek  pontos 
meghatározását,
d./ az engedélyezési eljárásban közreműködők hozzájárul sóban foglalt előírásokat,
e./  az  engedély  megszüntetése  vagy  visszavonása  esetére  eredeti  állapot 
helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
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f./ közterület-használati  díj fizetési  kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetési 
módját.

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy 
a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon, a 
környezetvédelmi jogszabályokat is betartva történhet.

Az engedély érvénye

l0. § (1) Az engedély
a./ a meghatározott idő elteltéig,
b./ a megállapított feltétel bekövetkeztéig,
c./ annak visszavonásáig
érvényes.

(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, a közterületen folytatott tevékenységre 
jogosító okirat érvénye megszűnik.

A közterület-használati díj

11. §  (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.

(2) A közterület-használati díj mértékét a rendelet melléklete határozza meg.

(3) Az engedélyes a közterület-használati díjat éves  használat esetén havonta, a hónap 10. 
napjáig,  az  idény  és  egyéb  díjat  előzetesen  egyösszegben  köteles  befizetni  a  községi 
önkormányzat számlájára.

(4)(5) A közterület-használati díj beszedéséről a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat 
ellátó szervezeti egysége gondoskodik.

11/A.§(5) (1)  Pilisszántó  Község  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  közutak  nem 
közlekedési célú igénybevételéért díjat kell fizetni.

(2) A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételének díjait  jelen rendelet  4. számú 
melléklete tartalmazza.

Mentességek a közterület-használati díj fizetése alól

12. §  (1)  Közterület-használati  díj  fizetését  mérsékelheti,  illetve  díj  fizetése  alól  különös 
méltánylást érdemlő esetben kérelemre felmentést adhat a képviselő-testület.

(2) Nem terheli közterület-használati díjfizetési kötelezettség:
a./ a választási kampány idején bejegyzett politikai és társadalmi szervezetek,
b./ jótékonysági tevékenységet végző természetes .és jogi személyeket,
c./  egészségvédelmi,  egészségügyi  demonstrációban,  információ-nyújtásban  részt 

vevőket,
d./ az utasforgalomban résztvevő autóbuszok tulajdonos üzemeltetőjét, amennyiben az 

erre a célra létesített autóbusz parkolóban parkolnak az autóbuszok.
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A használat megszűnése és az engedély megvonása

13. § (1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszűntethető.
Ilyen esetben amennyiben ez lehetséges az engedélyes részére - kérelmére - más helyen kell a 
közterület-használati lehetőséget biztosítani.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra 
és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz 
eleget.

(3)Ha  az  engedélyes  a  közterület  használatát  meg  kívánja  szüntetni,  ezt  a  szándékát  az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenti.

(4)  Az engedély  bármely  okból  történő megszűnése  esetén  az  engedélyes  köteles  a  saját 
költségén eredeti állapotot helyreállítani, beleértve terület  tisztaságát is.
Ellenkező esetben a hatóság az engedélyes terhére állítja helyre a közterület eredeti állapotát.

(5)  A közterület-használati  engedély  megszüntetése  vagy megvonása  miatt  az  engedélyes 
kártérítést nem követelhet.

Vegyes rendelkezések

14. §  Aki  a  közterületet  engedély  nélkül,  illetőleg  az  engedélyben  foglaltaktól  eltérően 
használja szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

15.  §  A  közterület  -használati  engedélyezési  eljárás  búcsú  alkalmával  -  a  mellékletben 
szereplő díjtételek kivételével - nem kell alkalmazni.

Hatálybalépés

16.§ (1) Ez a rendelet  kihirdetése napján lép hatályba,  kivéve a 4.  § k.  pontját;  melynek 
hatályba lépéséről a tehergépjármű parkoló kiépítését követ gondoskodik a képviselő-testület.

(2) A jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A jegyző köteles a még el nem bírált ügyekben a jele rendelet hatálybalépésétől az 1. 
melléklet kategóriái szerint besorolni.

(4)(6)   E rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az Európai  Parlament  és  a  Tanács 
2006./123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Pilisszántó, 1995. június 01.

             Szőnyi Géza   s.k.,                                                             Szőnyi József s.k.,
              jegyző                                                                                     polgármester

Záradék: Jelen rendelet a község hirdetőtábláján 1995. június 1.-én kihirdetésre, kifüggesztésre került.

Pilisszántó, 1995. június l.                        

4



                                                                                                                                      Jegyző

Melléklet(4)

1. számú melléklet:
A közterület-használati díjak mértéke

a./ A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 
(portál,
kiratkatszekrény, üzleti védőtető, előtető) ernyőszerkezet, 
hirdetőberendezés, fényreklám, cég- és címtábla, 
valamint falra rakott áru, reklám és egyéb tárgy 
négyzetméterenként havi

165,- Ft

b./ Árusító és egyéb fülke négyzetméterenként havi 132,- Ft
c./ Gépjárművek, valamint ezek vontatványainak 

elhelyezésére gépjárművenként napi
110,- Ft

d./ Önálló hirdetőberendezés (reklámfelületenként fizetendő) 
négyzetméterenként havi

362,- Ft

e./ Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolás
- lakás építésénél négyzetméterenként napi
- egyéb építési munkánál négyzetméterenként
- építési törmelék, sitt tárolás négyzetméterenként napi

22,- Ft
55,- Ft
132,- Ft

f./(2) Alkalmi mozgóárusítás (búcsú) négyzetméterenként napi 385,- Ft
g./ Vendéglátóipari tevékenység 

- üzlethez kapcsolódó kitelepülés négyzetméterenként 
havi

- göngyölegtárolás négyzetméterenként havi

330,- Ft
  33,- Ft

h./ Mutatványos tevékenység négyzetméterenként napi 220,- Ft

2. számú melléklet: (3) 

           illetékbélyeg helye         

K é r e l e m
közterület-használati engedélyhez

Kérelmező neve: ……………………………..........................................…………......................
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Kérelmező  lakcíme/székhelye:  ............................................…………………………….
………

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

Kérelmező  postacíme  (ha  lakcímével,  székhelyével  nem  azonos): 
…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Kapcsolattartó neve (cég esetén)….…………………………………………………….…………

Kérelmező  telefonszáma:…….
……………………………………………………………………...

Működési engedély, cégbejegyzés száma és kiadó hatóság megnevezése: (cég esetén, 
abban az esetben, ha ezek egyszerű másolatát nem csatolja a kérelemhez):

……………………………………………………………………………………………………………

A közterület-használat helye:  Pilisszántó .......................................…..………………..

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

 
A  közterület-használat  célja:……….…..  reklámozás,  árubemutatás,  vendéglátó-ipari 
előkert,  árusítás,  javító-szolgáltató  tevékenység,  film/televízió  felvétel,  mutatványos 
tevékenység, építőanyag-tárolás, tüzelőanyag tárolás, rendezvény, egyéb: 

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

A közterület-használat ideje: 200..….. év ...….................. hó ......... naptól 

200…… év .......….............. hó …...... napig

ez összesen .............. nap/hó.
 
A közterület-használati díjat  átutalással / postai úton kívánom befizetni.  
 
Az  építkezés  bejelentésének  időpontja:  (csak  építőanyag-tárolás  és  építkezéssel 
kapcsolatos közterület-használat esetén kell kitölteni) 

200…. év ……….……… hó …… napján
 
Az  építési  engedély  száma:  (csak  építőanyag-tárolás  és  építkezéssel  kapcsolatos 
közterület-használat esetén kell kitölteni).

…………………………………………….
…………………...

 
Pilisszántó Község Önkormányzata irányába tartozásom van / nincs.
 
Szociális segélyben részesülök / nem részesülök.
 
A szükséges közművek rendelkezésre állnak / nem állnak rendelkezésre.
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A tevékenységem során keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas eszközzel 
rendelkezem / nem rendelkezem.
 
A közterület-használat utcanévtáblát, házszámtáblát takar / nem takar.
 
A  közterület-használat  módja,  mértéke,  pontos  leírása:  .......….  m2  közterületen 
(reklámhordozó esetén annak mérete, színösszeállítása, felirata; gépjárművel kapcsolatos 
közterület-használat esetén a jármű forgalmi rendszáma)

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

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

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

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

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

 
Pilisszántó, 200.... év ............... hó ....... nap
 

…………….................................
cégszerű aláírás

 

Mellékletek:

- helyszínrajz, mely ábrázolja a pontos helymeghatározáshoz szükséges tereptárgyakat (épületek,  
fák,  villanyoszlopok,  kapubejárók,  vízelvezető  árok,  tűzcsapok,  stb.),  valamint  az  igényelt  
közterület pontos helyét, vagy több irányból készített fényképfelvétel(ek);

- közútkezelői hozzájárulás (Kossuth Lajosi utca esetében);
- a  folytatni  kívánt  tevékenységre  vonatkozó  okirat  egyszerű  másolata  (működési  engedély, 

vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, forgalmi engedély, stb.);
- közműszerződések  (villany,  gáz,  víz,  csatorna,  szemét),  ha  ez  a  tevékenység  folytatásához 

szükséges;
- nyilatkozat (reklámhordozó elhelyezése esetén).
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3. számú melléklet (3)

 

NYILATKOZAT
(Melléklet közterület-használati engedély-kérelemhez)

 
 

Nyilatkozatot tevő személyi adatai:

 név: ........................................................................................................

 leánykori név: ……….............................................................................................

 születési hely: ……….............................................................................................

 születési idő: ……….............................................................................................

 lakcím: ........................................................................................................

 személyi igazolvány száma: ..................................................................…………….

 
A képviselt vállalkozás 

 neve: ........................................................................................................

 telephelye: ……................................................................................................

A  nyilatkozatot  tevő  minősége  a  képviselt  vállalkozásban  (ügyvezető  igazgató,  igazgató,  beltag, 
egyéb): ....................................................................…………………..
 

Alulírott az alábbi nyilatkozatot teszem:
Tudomásul veszem, hogy közterületen engedélyhez kötött tevékenységet csak érvényes közterület-
használati engedéllyel és az abban foglaltak szerint folytatok.
Személyes felelősséget vállalok arra, hogy a vállalkozás szünetelése vagy megszűnése, valamint a 
közterület-használati  engedély  lejárta,  illetve  megvonása  esetén  a  közterület-használatot 
haladéktalanul megszüntetem és az eredeti állapotot helyreállítom (a reklámhordozót eltávolítom).
Tudomásul veszem, hogy ezen kötelezettségeim megszegése esetén az 1999. évi LXIX. törvény 8.§ 
(1) bekezdés c) pontja szerint minősülő szabálysértést követek el, amely ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.
 
 
Pilisszántó, 200.... év ................................... hó ......... nap
  

 
.......................................................................

                                                                             aláírás
4. számú melléklet(5)

Megjegyzés:

1.      A táblázatban szereplő díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2.     Közút igénybevétele esetén a 4. számú mellékletben foglalt díjakat kell alkalmazni.
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Közutak kategóriái Igénybevétel jellege

Helyi közutak
Sport-, kulturális  

rendezvények
Vásár, egyéb Építési munkaterület

Belterületi út - -
850,-Ft/m2/nap vagy 
vonalas létesítmény 

esetén Ft/fm/nap

- 2-10 Ft/m2/nap
650,-Ft/m2/nap vagy 
vonalas létesítmény 

esetén Ft/fm/napjárdák

Külterületi közutak - -
200,-Ft/m2/nap vagy 
vonalas létesítmény 

esetén Ft/fm/nap

 

 

Figyelembe vehető egyéb szempontok szorzószám

Közút, járda teljes elzárására 5

Megjegyzés:

1      Amennyiben a  tervezett  létesítmény nyomvonala  a  járda,  vagy a  gyalogos közlekedés céljára 
szolgáló közterület hossztengelyével megegyező irányú,  úgy a kérelmező írásos kötelezettséget  
vállalhat  az  érintett  járdaszakasz  járda  teljes  szélességében  (meglévő  szélesség  vagy  1,5  m  ) 
viacolor  burkolattal  történő  ellátására.  Ebben  az  esetben  a  közterület  nem  közlekedési  célú 
igénybevételéért fizetése alól mentesül.

(1) Módosította: a 2/2002. sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2002. február 8.
(2) Módosította: a 11/2004.sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2005.január 1.
(3) Kiegészítette: a 15/2006. (XI.22.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2006. november 22.
(4) Módosította: a 11/2007. (XI.28.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos: 2008. január 1.
(5) Módosította: a 8/2008.(VI.06.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos: 2008 .július 01.
(6) Módosította: a 3/2009.(II.18.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos: 2009.március 01.
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