Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2010. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. május 3. Hatályos: 2019. május 4-től)
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében , a helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben, a szabálysértésekről
szóló 1999. évi LXIX. törvény 1 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8 § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2 § 13. pontjában, az 54. § (1)
bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 37 § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. § (1)1 2 A rendelet hatálya
a) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló,
közhasználatra szolgáló földterületre, melyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván;
b) az Önkormányzat tulajdonában álló, közhasználatra átadott földterületekre;
c) az Önkormányzat használatában álló, közhasználatra átvett bérleményekre;
a (továbbiakban együtt: közterület) terjed ki.
(2)3 A rendelet hatálya nem terjed ki a piacra és vásárokra.
(2a)4,5

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közterületet használó természetes és jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra.
2. A közterület használata és a közterület-használati engedély
2. § (1)6 A közterület rendeltetésétől eltérő, alábbiakban meghatározott használatához
közterület-használati engedélyt kell kérni:
a)7 a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, árubemutató, falikar,
üzleti védőtető (kivéve kihajtható napernyő) elhelyezéséhez;
b)8
c) alkalmi és mozgóárusításhoz, mozgóbolt üzemeltetéséhez, szolgáltató tevékenység
végzéséhez, idényjellegű árusításhoz, kitelepüléshez;
d) kereskedelmi árubemutató céljára;
e) vendéglátó-ipari előkert, terasz üzemeltetése céljára;
f) üzletek körül az áru eladás céljából történő kirakodásához igénybe vett közterület
használatához;
g) árusító, kereskedelmi és szolgáltató fülke, pavilon, épület elhelyezéséhez;
h) árusító sátor, árusító asztal, árusító és egyéb automata elhelyezéséhez;
i) könyv- és hírlap árusítás folytatására és az ezek céljára szolgáló pavilonok elhelyezéséhez;
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j) portrérajzoláshoz, hennafestéshez;
k) cirkuszi, mutatványos tevékenység céljára;
l) szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák)
elhelyezéséhez;
m) távbeszélő-készülék - kivéve segélykérő telefon -, postai levélszekrény (levelesláda)
elhelyezéséhez;
n) építési munkával kapcsolatos állvány és építőanyag elhelyezéséhez, tüzelőanyag
tároláshoz;
o) építési munkával kapcsolatos - építési engedélyhez nem kötött - létesítmények, valamint
építmények és törmelékek elhelyezéséhez, tárolásához;
p) bérkocsik, autóbuszok, taxik állomáshelyéhez
q) zöldfelület igénybevételéhez;
r) gokart kölcsönzés üzemeltetéséhez;
s) kemping strandja üzemeltetéséhez;
t) hulladékgyűjtő, valamint újrahasználatra szánt termékek gyűjtésére szolgáló konténerek
elhelyezéséhez;
u) rendezvény tartásához.
ü)9 horgászati tevékenységhez sátor felállításához vagy lakókocsi elhelyezéséhez;
v)10 magáncélú, nem üzleti, szolgáltatási jellegű használathoz.
z)11 vízi járművek vízen történő tárolásához.
(2) Nem adható közterület-használati engedély:
a) üzemképtelen jármű tárolásához,
b) tömegközlekedési járművek megállóiba,
c) elárusítóhelyek, üzletek göngyölegeinek tárolására,
d) ügyességi játék automaták elhelyezésére,
e) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
f) zajos, bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység - kivéve tűzijáték - gyakorlására,
g) műemléki, műemlék jellegű és községképi jelentőségű épületeken hirdetőberendezések, illetve reklámfelületek elhelyezésére,
h) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,
i) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának,
pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja,
kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen
munkálatokat,
j) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a
közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné.
k)12 olyan személy részére, akinek a kérelme benyújtását megelőző két évben az
Önkormányzattal szemben 30 napon túli közterület használati díj tartozása volt.
3. § (1) Szobakiadásra utaló tevékenység közterületen, parkolóban, közterülettel határos
területen sem gyalogosan, sem járművel nem végezhető.
(2) Kamion, autóbusz, vontató traktor, munkagép, 3.500 kg. összsúlyt meghaladó
tehergépkocsi, valamint pótkocsi és lakókocsi közterületen nem tárolható. Tárolásnak
minősül, ha a jármű 22.00-06.00 óra között folyamatosan közterületen áll. Pótkocsi, kamion,
munkagép 06.00-22.00 óra között sem tartható közterületen.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott járműveket saját telephelyen, bértárolásra kijelölt
telephelyen, méretei alapján alkalmas építési telken kell tárolni.
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(4) Tilos közterületen járművek mosása, javítása, átalakítása, szerelése a KRESZ-ben
meghatározott hibaelhárítás kivételével. Tilos közterületen járműveken olajcserét
végrehajtani.
(5) A település területén építkezésből származó – feleslegessé vált – termő és meddőföld
elhelyezése az egész település területén tilos.
(6) Közterületen csak „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló
210/2009. (IX.29.) Korm.rend. 5. mellékletében meghatározott termékek árusíthatók.
(1.melléklet)
(7)13,14
3. 15
4. §16 (1)
(2)
(3)
(4)
5. §17 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)18,19
4. Zöldterületek és zöldfelületek használata
6. § (1) Zöldterületnek minősül a község belterületének kertészetileg rendezett része (parkok,
sétányok, játszóterek, utcai fák, zöldsávok, zöldszigetek, kihelyezett virágtartók), valamint
ezek felszerelése (padok, torna- és játékszerek, díszkút, és más köztéri alkotások környéke).
(2) A zöldterületek és zöldfelületek rendeltetésszerű használatáról a zöldterület és zöldfelület
tulajdonosa, kezelője és fenntartója gondoskodik.
(3) A zöldterületet rendeltetésétől eltérő célra használni csak előzetes engedéllyel lehet.
(4) A község parkjait rendeltetésüknek megfelelően időbeli korlátozás és térítés nélkül bárki
jogosult használni.
(5) A játszóteret és annak felszereléseit 12 éven aluli gyermekek használhatják. A 6 éven
aluli gyermekek a játszótéren csak felügyelet mellett tartózkodhatnak.
(6) A parkokban nem szabad olyan magatartást tanúsítani, amely mások nyugalmát, pihenését
vagy üdülését zavarja.
7. § (1) Tilos a zöldterületen a fák és egyéb növények, parkberendezések rongálása,
pusztítása, beszennyezése vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével
jár. Tilos a közterületen lévő fákról és egyéb növényekről a növény részek szedése, a
növények megcsonkítása.
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(2) A zöldterületen a védett állatok bármely eszközzel történő zavarása, a fészkek, állatok
lakóhelyeinek rongálása, tojások és fiókák utódok kiszedése és irtása tilos.
(3) Zöldterületen, parkosított területen gépjárművel, kerékpárral, segédmotor kerékpárral
közlekedni csak a zöldterületnek e célra kijelölt (járműforgalomra szánt, valamint kerékpárút)
útjain lehet.
(4) Zöldterületre, parkosított területre gépjárművel behajtani, beállni, parkolni tilos.
(5 ) Zöldterületen állatok legeltetése tilos.
8. § (1) Zöldterületen, zöldfelületen sátortáborozni, szemetelni, törmeléket vagy elhasznált
tárgyakat eldobni, lerakni tilos.
(2) Zöldterületen gépjárművet, munkagépet mosni, ilyen célra közkifolyót igénybe venni,
olajcserét vagy olyan más tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz nem szabad. A
lakáshoz tartozó udvarban ilyen munkát úgy kell végezni, hogy a szennyeződés utcára ne
kerüljön.
(3) Kutyákat a zöldterületre csak pórázon, harapós-, támadó természetű kutyát szájkosárral
ellátva lehet bevinni. Kutyát játszóterekre, sportpályára és strandok területére bevinni és ott
sétáltatni tilos.

5. Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásának tilalma
9. § (1) Közterületen, zöldterületen üzemképtelen jármű nem tárolható, üzemképtelen jármű
tárolására közterület-használati engedély nem adható.
(2) Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén
köteles haladéktalanul eltávolítani és bármely nem közterületi ingatlanra szállítani.
(3) Az üzemképtelen, illetve baleset során megsérült és elhagyott járműveket a rendőrhatóság,
valamint az út kezelője eltávolíthatja, és az erre a célra kijelölt telephelyre szállíthatja,
mindkét esetben azonban a rendőrhatóságot és az üzembentartót – amennyiben a tulajdonos
kiléte megállapítható – értesítenie kell.
(4) Az elszállítást megelőzően az elszállítást elrendelő és a megbízott elszállító képviselői a
helyszínen kötelesek a jármű helyzetét, leírását, felszereltségét és a járműben található
tárgyakat jegyzőkönyvben rögzíteni, azokról fényképfelvételt készíteni.
6. Építési és bontási munkálatok
10. § (1) Közterületen építési anyagot tárolni, amennyiben az építési telken belül erre nincs
lehetőség, kérelemre a lehető legkisebb hely- és időigénnyel, a megállapított díj ellenében
lehet, a gyalogos és járműforgalom akadályozása nélkül, a beláthatóság biztosításával.
(2) Tilos a közterületen bontásból, tatarozásból származó hulladékanyag tartós tárolása. Az
elhelyezett ilyen anyagokat 3 napon belül a kijelölt törmelék-lerakóhelyre el kell szállítani.
(3) Ha a közterület használata során a burkolt felületen, zöldsávban, növényzetben kár
keletkezik, annak helyreállításáról a használó 30 napon belül saját költségén köteles
gondoskodni.
7. A közterület használatára vonatkozó kérelem
11. § (1) A közterület-használatára vonatkozó kérelmet annak kell benyújtania, aki a
közterületet használni kívánja.
(2) Építkezés céljára történő közterület használati engedély csak a műszakilag indokolt
területre adható.
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(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag, gépek stb. elhelyezése céljából szükséges, a kérelmet a tulajdonosnak, az
építtetőnek, vagy a kivitelezőnek kell benyújtania.
(4) Kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni. (2. melléklet)

12. § (1) A közterület használatára vonatkozó kérelemben meg kell jelölni:
a) a kérelmező természetes személy nevét, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság esetén a cég nevét, és a felelős ügyintéző nevét,
b) állandó lakóhely, telephely címét, telefonszámát,
c) a közterület használat célját és időtartamát,
d) a közterület használat helyét, módját és mértékét
e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevő tagok, családtagok,
alkalmazottak, megbízottak nevét és lakcímét.
(2)20 A kérelemhez mellékelni kell:
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát;
b) helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni a közterület használat helyét.
(3)21,22 Kirakatszekrény elhelyezése esetén mellékelni kell továbbá a berendezés méretezését,
valamint a berendezés terveit vagy a berendezés fényképét.
(4)23Alkalmi és mozgóárusítás, mozgóbolt esetén csatolni kell továbbá
a)
az elárusító-berendezés elbírálásra alkalmas terveit, vagy fényképét;
b)
az árusítási útvonal megjelölését.
24
(5) A közterület használat mértékét oly módon kell meghatározni, hogy a használattal
érintett területet négyzet vagy téglalap alakzattal kell jelölni, úgy, hogy abba a közterület
használat szélső pontjai beleessenek.
8. A közterület használati engedély kiadása
13. §25 A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a
Képviselő-testület a polgármesterre ruházza, amennyiben az
a) harminc napnál nem hosszabb időtartamra szól;
b) olyan rendezvény tartásához kérik, melynek várható látogatói létszáma az 1000 főt nem
haladja meg.
14.§ (1) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra
vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.
A meghatározott időtartamra szóló közterület-használatára engedélyt egész évre, hónapra,
napra lehet kiadni.
(2)26 Amennyiben a közterület használat egy éven túli időszakra szól, és annak egy éven túli
érvényességi ideje alatt a Képviselő-testület jelen rendeletet úgy módosítja, hogy az a
közterület-használati engedély tartalmát is érinti, akkor a közterület használatra kiadott
engedélyt is módosítani kell.
(3) A közterület-használat helyét és mértékét indokolt esetben a kérelmező jelenlétében a
helyszínen kell kijelölni és felmérni.
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(4)27 A közterület-használati engedély lejártával a közterület eredeti állapotát a használó
köteles helyre állítani.
(5)28Azon vendéglátó ipari előkertek esetében, melyek a vendéglátó egységhez tartósan és
szorosan kapcsolódnak vagy a vendéglátó egység működtetéséhez szükségesek, legalább egy
évre és legfeljebb a vendéglátó egység bérleti szerződése vagy közterület-használati
engedélye időtartamára adható közterület-használati engedély.
15. § (1) A közterület-használati engedély kiadása során minden körülményt mérlegelve a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével azt kell vizsgálni, hogy a határozat
a közérdeket nem sérti-e, a környezetre milyen hatást gyakorol, a közrendet, a közbiztonságot,
közerkölcsöt, egészséget veszélyezteti-e, az ott lakók nyugalmát nem e zavarná.
(2) A közterület-használati engedélyről szóló határozatnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,
b) a közterület- használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel
bekövetkeztéig érvényes,
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását,
d) anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület-használatnál annak kikötését,
hogy a tárolás csak a munka- és egészségvédelmi előírásokban foglaltak szerint történhet,
e) a közterület- használat időtartalma alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és
tisztántartási kötelezettség előírását,
f) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot - kártalanítási igény
nélküli - helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
g) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének
módját,
h) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energia-díj, vízdíj, stb.) viselésének és
megfizetésének módját,
i) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett családtagjainak, illetve
alkalmazottainak nevét és lakcímét,
j) a jogorvoslati eljárás lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatást,
k) tájékoztatás a közterület használat megszűnésének, megszüntetésének, illetve az engedély
visszavonásának eseteiről
(3) A kérelmező köteles a közterület – használatáról szóló engedélyt a helyszínen tartani. és
az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.
(4) A közterületet használó köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét
folyamatosan tisztán tartani, a téli síkosság-mentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét
elszállításáról naponta gondoskodni, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról
gondosodni.
(5) A közterület-használat engedélyezése során a közigazgatási eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit megfelelően kell
alkalmazni.
9. A közterület-használati engedély érvényének megszűnése
és a közterület-használat szünetelése
16. § (1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik:
a) az engedélyben meghatározott idő elteltével, vagy feltétel bekövetkeztével,
b) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti
visszavonással,
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Módosította a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2015. március 1-től.
Megállapította a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2015. március 1-től.
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c) az engedélyben vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos
tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli
visszavonással.
(2) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is
a) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a
jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti,
b) a jogosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság
esetén - jogutód nélküli megszűnésével,
c) ha a jogosult bejelenti az önkormányzatnak, hogy a közterület használatával felhagy és az
engedélyt egyidejűleg visszaadja.
(3) A közterület-használati engedély érvénye a lejárat előtt legalább 15 munkanappal
benyújtott kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és a
meghosszabbítás engedélyezésére az e rendeletben az eredeti engedély megadására vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(4) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül
köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul
helyreállítani.
(5) A közterület-használattal járó kötelezettségek - a közterület-használati díj megfizetése is szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az
eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
10. A közterület-használati díj
17. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni.
(2) A közterület-használati díjat a képviselő-testület állapítja meg, melynek mértékét e
rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3)29 A közterület használatáért meghatározott díj fizetése egyösszegben történik, ha a
közterület-használat időtartama 3 hónapon belüli.
A három hónapon túli - egy éven belüli - közterület használat esetén a díj 50 %-át a közterület
igénybevételével egyidejűleg, a további 50 %-át negyedévente kell megfizetni.
Az egy éven túli közterület használat esetén a díj 50 %-át április 30-áig, a díj 50 %-át július
30-áig kell megfizetni, azzal, hogy az igénybevétel első évében a díj első részletét a közterület
igénybevételével egyidejűleg meg kell fizetni.”
(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény
négyzet-méterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó - az
alapterületen túlnyúló - szerkezet (ponyva, tető, stb.) területének vetületét együttesen kell
figyelembe venni.
(5) A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetmétert teljes négyzetméternek
kell számítani.
18. § (1)30
(2)31
18/A.§32 (1) Aki közterületet engedély nélkül használ, a közterület használattal az
engedélyezett időszakot követően nem hagy fel, vagy az engedélyezett terület határait túllépi,
köteles napi 10.000 Ft/m2 közterülethasználati díjat megfizetni.
(2) A közterülethasználati engedélynek nem megfelelő használat esetén a
közterülethasználatot engedélyező a közterület használatot engedélyező határozatát
visszavonja, és felhívja a használót, hogy a használatot 5 napon belül szüntesse meg, a
Módosította a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2015. március 1-től.
Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet 14. § (1) f) pontja. Hatálytalan: 2017.
november 11-től.
31
Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet 14. § (1) f) pontja. Hatálytalan: 2017.
november 11-től.
32
Megállapította a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2015. március 1-től.
29
30
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közterület eredeti állapotát állítsa helyre. Engedélyköteles tevékenység esetén a
közterülethasználatot engedélyező határozat visszavonásáról a tevékenységet engedélyező
hatóságot értesíteni kell.

11. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
19. §33 Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak
elhelyezéséért;
b) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen élet-, vagy
balesetveszély elhárítását szolgálják;
c) építőanyag, tüzelőanyag maximum 5 nap időtartamú tárolásáért azzal, hogy az 5 napot
meghaladó időtartamú tárolás esetén a teljes időszakra díjat kell fizetni;
d) közcélú ünnepi, sport vagy kulturális rendezvényekért;
e) hulladékgyűjtő, valamint újrahasználatra szánt termékek gyűjtésére szolgáló konténerek
elhelyezéséért.
f)34 a közcélú távbeszélő-készülék, postai levélszekrény (levelesláda) elhelyezéséért.
g)35 vízi jármű legfeljebb 24 óra időtartamú vízen történő tárolásáért azzal, hogy a 24 órát
meghaladó időtartamú tárolás esetén a tárolás teljes időtartamára meg kell fizetni az e rendelet
18/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti díjat.
11/A.36 Horgászati tevékenységhez szükséges sátor felállítása vagy lakókocsi elhelyezése
célú közterület használat
19/A. § Jelen rendelet rendelkezéseit a közterület horgászati tevékenységhez szükséges sátor
felállítása vagy lakókocsi elhelyezése célú használatára az ezen alcímben szabályozott
eltérésekkel kell alkalmazni.
19/B. § Közterület horgászati tevékenységhez szükséges sátor felállítása vagy lakókocsi
elhelyezése célú használatára kizárólag az arra kijelölt, jelen rendeletben meghatározott
területen, az arra kiadott engedély birtokában kerülhet sor.
19/C. § Közterület horgászati tevékenységhez szükséges sátor felállítása vagy lakókocsi
elhelyezése célú használatára kizárólag a Császtai strandon vagy az 1174/2. helyrajzi számú
területen (a továbbiakban: Semsey major előtti terület) kerülhet sor, kivéve a nemzetközi vagy
országos horgászversenyek lebonyolítását, amennyiben ezek megtartásához a Képviselőtestület hozzájárul.
19/D. § A horgászati tevékenységhez szükséges sátor felállítása vagy lakókocsi elhelyezése
célú közterület használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
19/E. § (1) A horgászati tevékenységhez szükséges sátor felállítása vagy lakókocsi
elhelyezése célú közterület használat engedélyezésére irányuló kérelmet legkésőbb a
kérelmezett időpont előtt 15 nappal be kell nyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, lakcímét, természetes személyazonosító adatait;
b) az igénybe venni kívánt terület megjelölését, nagyságát;
c) a közterület használathoz igénybe venni kívánt sátor vagy lakókocsi adatait, méreteit;
d) a közterület használat tervezett időtartamát;
e) a közterület használatban a kérelmezőn kívül részt vevő személyek nevét, lakcímét,
természetes személyazonosító adatait.
Módosította a 8/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. július 11-től.
Megállapította a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2015. március 1-től.
35
Beiktatta a 6/2019. (V.03.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2019. május 4-től.
36
Beiktatta a 12/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. október 5-től.
33
34

8

19/F. § (1) Közterület horgászati tevékenységhez szükséges sátor felállítása vagy lakókocsi
elhelyezése célú használata esetén fizetendő közterület használati díj mértéke:
a) 2362 Ft + áfa / nap / sátor
b) 3937 Ft + áfa / nap / lakókocsi.
(2) Nemzetközi vagy országos horgászverseny esetén a közterület használati díj 157. 480 Ft +
áfa / helyszín, amennyiben a verseny időtartama az egy hetet nem haladja meg. Amennyiben a
verseny időtartam az egy hetet meghaladja, az igénybevétel díja 157. 480 Ft + áfa / helyszín /
hét.
(3) A díjat a közterület használatot engedélyező határozat alapján a területhasználatot
megelőzően kell megfizetni.
19/G. § (1) Közterület horgászati tevékenységhez szükséges sátor felállítása vagy lakókocsi
elhelyezése célú használatára kérelmezőnként maximum 7 nap időtartamra adható.
(2) A Császtai strandra egyszerre maximum 5 darab sátor; a Semsey major előtti területre
maximum 3 darab sátor vagy lakókocsi elhelyezésére adható engedély. A sátor legfeljebb 4
m2 nagyságú, kivehető aljú horgászsátor lehet.
(3) A horgászati tevékenységhez szükséges sátor felállítása vagy lakókocsi elhelyezése célú
közterület használatra
a) a Császtai strandra szeptember 15-november 30. és március 15-április 15. közötti
időszakra;
b) a Semsey major előtti területre március 15-november 30. közötti időszakra
adható engedély.
(4) A horgászati tevékenységhez szükséges sátor felállítása vagy lakókocsi elhelyezése célú
közterület használatra kizárólag akkor adható, ha a közegészségügyi feltételek, így különösen
vizesblokk, biztosítottak.
(5) Nemzetközi vagy országos horgászversenyek esetén az (1)-(4) bekezdésben szereplő
szabályoktól el lehet térni, amennyiben a horgászverseny megtartásához a Képviselő-testület
hozzájárul.
12. A közterületbontás helyi feltételei
20. § (1)37 A közterület bontással kapcsolatos kérelmet Révfülöp nagyközség
polgármesteréhez kell benyújtani.
(2) Üdülési szezon alatt - június 1-től augusztus 31-ig - bontási engedély csak rendkívül
indokolt esetben adható ki.
(3) A helyi közutak használatával kapcsolatosan (közút felbontása, közút nem közlekedési
célú elfoglalása, igénybevétele stb.) a közutakról szóló 1988. évi I. törvény, a 30/1988.
(IV.21.) MT. rendelet, valamint a helyi közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3a)38 A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos hatáskörét a
Képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
21. § (1) A közterületek felbontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kivitelező
megnevezését, a munkakezdés időpontját, a munkavégzés időtartamát, a kivitelező építés
vezetőjének és a felbontott terület helyreállításáért felelős személynek a nevét. A kérelemhez
csatolni kell a létesítmény 1:500 méretarányú helyszínrajzát. Közműépítés esetén csatolni kell
a közmű üzemeltetők által elfogadott műszaki terveket is.
(2) Új út, járda és évelőnövényzettel beültetett zöldfelületek esetén az építés befejezését
követő ötödik naptári év december 31-ig azok bontásához hozzájárulni tilos. Ez a tilalom nem
vonatkozik a halasztást nem tűrő (veszélyt elhárító) bontásokra, valamint a csak fűvel
beültetett zöldfelületekre és játszóterekre.
37
38

Módosította a 14/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2013. május 31-től.
Módosította a 14/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2013. május 31-től.
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(3) Közművezetékek építésekor (bővítés, felújítás, csere) a gerincvezeték építésével
egyidőben valamennyi ingatlan bekötővezetékét meg kell építeni legalább az útburkolaton túl
mért 1,0 m hosszúságig, útcsatlakozásnál a szabályozási szélességig.
22. § (1) Az üzemzavar miatt végzett bontást a közterület kezelőjének 24 órán belül be kell
jelenteni, amely azt nyilvántartásba veszi. A bejelentéshez mellékelni kell helyszínrajzot, és
közölni kell a helyreállítás várható időpontját. A munkálatok végzése előtt és alatt a forgalom
biztonságos tereléséről a közmű fenntartója köteles gondoskodni.
(2) A kivitelezési és helyreállítási munkát olyan ütemben kell végezni, hogy azt az előírt
határidőre befejezzék.
(3) Ha a közterület igénybevétele során az érintett út, járdaszakasz 50-%-át felbontják, az
építtető köteles az útat, járdaszakaszt teljes szélességében és az eredeti burkolattal azonos
módon újjáépíteni.
(4) Ha a közhasználatú zöldterületnek engedélyezett más célú használata folytán a
zöldterületen lévő növényzet, építmények, berendezések vagy felszerelések megsemmisülése
várható, a jogosított köteles a helyreállítási költségen túl a megsemmisült növényzet 5.
mellékletben részletezett eszmei értékének befizetésére is.
13. Igénybevételi díj
23. § (1) A közút területén végzett közmű fenntartási és rekonstrukciós munkák és az egyéb
nem közlekedési célú, útfelbontással járó használat esetében a 4. mellékletben foglalt
igénybevételi díjat kell fizetni. A közút igénybevételéért fizetendő díj a kezelői
hozzájárulásban foglalt tervezett időtartam alapján előre esedékes napi díj.
(2) A díj megfizetéséig a közutat érintő munkavégzés nem kezdhető meg. A díjat a
hozzájárulásban meghatározott mértékben, módon és időpontban kell a közút kezelője részére
megfizetni.
(3) A közút igénybevételéért fizetendő díjat Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.
(4) Nem kell díjat fizetni:
a) a közút kezelője által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és
építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.
b) a közműhálózat építése, fejlesztése fenntartása és rendkívüli igénybevétel esetén,
azonban a közterület felbontásához szükséges kezelői hozzájárulást a közműhálózat
építése és fejlesztése esetén meg kell kérni.
24. § (1) Az igénybevétel helyszínét
a) a meglévő közműhálózatra történő csatlakozás és rendkívüli igénybevétel esetében
két héten belül,
b) közműhálózat építése, fejlesztése esetében pedig 1 hónapon belül
az igénybevevőnek helyre kell állítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok indokolt esetben egy alkalommal ismételt
kérelemre meghosszabbíthatók.
(3) Kezelői hozzájárulás nélkül közutat felbontani csak közmű üzemzavarának halasztást nem
tűrő elhárítása - rendkívüli igénybevétel - érdekében szabad.
(4) A rendkívüli igénybevétel miatt végzett bontást a közút kezelőjének munkanapokon 8.0016.00 óráig azonnal, egyéb időszakban a soron következő első munkanapon 8.00 óráig be
kell jelenteni, aki azt nyilvántartásba veszi.
(5) A bejelentéshez mellékelni kell helyszínrajzot és közölni kell az ideiglenes és a végleges
helyreállítás várható időpontját.
(6) A hibaelhárítási munkálatok végzése előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről a
közmű fenntartója köteles gondoskodni.
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25. § (1) November 15 – március 1-ig terjedő időszakban történő rendkívüli igénybevétel
esetén ideiglenes helyreállítást kell végezni, majd március 1-je után – a közút típusának
megfelelő – végleges helyreállítást.
(2) A település területén bontási munkálat 22.00 órától reggel 6.00 óráig nem végezhető.
Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését közérdekből a nappali órákig
elhalasztani nem lehet, de csak külön engedéllyel vagy vis maior esetben végezhetők.
(3) Az engedélyes köteles a munkálatok időtartama alatt a csapadék akadálytalan lefolyását
biztosítani, a sár és egyéb szennyeződés eltakarítását elvégezni.
(4) A burkolat végleges helyreállításáig az engedélyes köteles a felbontott helyet
karbantartani, a felbontott és újrahasznosítható anyagokat gondosan megtisztítva szétválogatni
és a burkolóanyagot összerakni úgy, hogy a közlekedést ne zavarja. Amennyiben a bontási
anyag tárolása közlekedés zavarása nélkül nem oldható meg, az engedélyes köteles azt
azonnal elszállítani.
(5) Az igénybevétellel érintett útszakasz forgalmi sávját(jait) teljes szélességében és eredeti
burkolattal azonos módon a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott technológiával és
feltételekkel köteles az építtető helyreállítani. Az igénybevétel után az érintett járdaszakaszt
minden esetben az építtető köteles teljes szélességben és az igénybevétel hosszában az eredeti
burkolattal azonos módon újjáépíteni.
(6) Aszfaltburkolatú utak esetén a korábbival megegyező, vagy annál magasabb egyenértékű
aszfaltminőségben és szemszerkezettel történhet a helyreállítás
25/A. §39 (1) A közterület eltérő célú használatának szabályait a közterület filmforgatási célú
használata esetén az e szakaszban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági szerződés
jóváhagyásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés szerinti jóváhagyás megtagadható, ha a filmforgatás
a) a lakosság nyugalmának túlzott, aránytalan mértékű zavarásával járna
b) a természeti vagy az épített környezet túlzott, aránytalan megterhelésével járna
c) a településen való közlekedést jelentősen korlátozná
d) a közerkölcs vagy a közízlés sérelmével járna.
(4) A közterület filmforgatási célú használatának időtartama a 30 napot nem haladhatja meg.
(5)40, 41
(5a)42,43
(6) Közérdekű célokat szolgáló filmforgatás esetén a közterület használati díj mértéke 50 %-al
csökken.
(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület használatot az akadály megszűnését követő 8 napon
belül újra biztosítani kell azzal, hogy a közterület használat időtartama az akadályoztatás
időtartamának megfelelő idővel meghosszabbodik.

14. Szabálysértési tényállás44
26. §45
Kiegészítette a 17/2013. (VII. 22.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2013. július 23-től.
Módosította a 12/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. október 5-től.
41
Hatályon kívül helyezte a 6/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. március 28-tól.
42
Beiktatta a 12/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. október 5-től.
43
Hatályon kívül helyezte a 6/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. március 28-tól.
44
Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet 5 §-a. Hatálytalan 2012. május 26-tól.
45
Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet 5 §-a. Hatálytalan 2012. május 26-tól.
39
40
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15. Záró rendelkezések
27. § (1) E rendelet 2010. június 4-én lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatáról és a
közterületek rendjéről szóló 9/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet.

Miklós Tamás sk.
polgármester

Hamarné Szöllősy Emília sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2010. június 1.
Hamarné Szöllősy Emília sk.
jegyző

Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. május 3.
Hatályos: 2019. május 4-től.
Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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1. melléklet a 11/2010. (VI.2.) önkormányzati rendelethez
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX.29.) Korm.rend. 5. melléklete alapján
közterületen árusítható termékek

1. Napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
2. Levelezőlap;
3. Virág;
4. Léggömb;
5. Zöldség, gyümölcs;
6. Pattogatott kukorica;
7. Főtt kukorica;
8. Sült gesztenye;
9. Pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;
10. Vattacukor, cukorka;
11. Fagylalt, jégkrém;
12. Ásványvíz, üdítőital, kávé, nyers tej;
13. Büfétermék;
14. Sütőipari termékek;
15. Előrecsomagolt sütemények, édességek.
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2. melléklet a

11/2010. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal
8253 Révfülöp
Közterület használati engedély iránti kérelem
Kérelmező (gazdasági társaság esetén cégneve, és a felelős ügyintéző neve):
…………………………………………………………………………………….azzal a
kérelemmel
fordulok Révfülöp Nagyközség Polgármesteréhez, hogy az alábbi tevékenységre a megjelölt helyen, a
megjelölt időtartamra és célból a közterület-használatát engedélyezni szíveskedjen.
1. Kérelmező állandó lakóhelye, telephelye, telefonszáma:
………………………………………………………………………………………………….
2. Közterület-használat célja:
………………………………………………………………………………………………….
3. Közterület-használat időtartama:
………………………………………………………………………………………………….
4. Közterület-használat helye (igénybe venni kívánt közterület pontos meghatározása, egyértelmű
leírással vagy helyszínrajzzal): ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
5. Közterület-használat módja és mértéke (m2):
………………………………………………………………………………………………….
6. A tevékenység végzésében részt vevő segítő családtagok, alkalmazottak neve, címe:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
7. Ha a kérelmező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, adószáma:
………………………………………………………………………………………………….
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A kérelemhez mellékelni kell:
1) Tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát, továbbá
2)46 Kirakatszekrény elhelyezése esetén:
a) helyszínrajzot a berendezés helyének megjelölésével, méretezésével, a berendezés terveit vagy a
berendezés fényképét,
3) Alkalmi és mozgóárusítás esetén:
a) az elárusító-berendezés elbírálásra alkalmas terveit, vagy fényképét,
b) helyszínrajzot, az árusítási útvonal kijelölésével

Révfülöp, …………………………………
……………………………………………………
kérelmező aláírása
46

Módosította a 17/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet 14. § (1) g) pontja. Hatályos: 2017. november 11-től.
14

3. melléklet47,48,49
a 11/2010. (VI.2.) önkormányzati rendelethez
Közterület-használati díj mértéke

1.
2.50

A
Közterület igénybevételének célja
Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, árubemutató, falikar, üzleti védőtető
elhelyezése

B
Mértéke
500 Ft/m2/hó

3.51
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.52

Mozgóárusítás
Mozgóbolt üzemeltetése
Alkalmi árusítás és szolgáltatás, portrérajzolás,
hennafestés
Idényjellegű árusítás, kitelepülés
Vendéglátó ipari előkert, terasz
Vendéglátó ipari előkert, terasz, ami a vendéglátó
egységhez tartósan és szorosan kapcsolódik vagy a
vendéglátó egység működtetéséhez szükséges
Üzletek körül az áru eladás céljából történő
kirakodásához igénybe vett közterület használatához
Árusító, kereskedelmi és szolgáltató fülke, pavilon,
épület elhelyezése
Árusító sátor, árusító asztal, árusító és egyéb
automata; könyv- és hírlap árusítás és az ezek céljára
szolgáló pavilonok elhelyezése

13.53
14. Cirkuszi, mutatványos tevékenység
15. Távbeszélő-készülék, postai levélszekrény
(levelesláda) elhelyezése
16. Tüzelőanyag tárolás (5 napig mentes), ezt követően
17. Építési munkával kapcsolatos állvány és építőanyag
elhelyezése, építési munkával kapcsolatos - építési
engedélyhez nem kötött - létesítmények, valamint
építmények és törmelékek elhelyezése, tárolása (5
napig mentes), ezt követően
18. Bérkocsik, autóbuszok, taxik állomáshelye
19. Gokart kölcsönzés
20.

Kemping strandja üzemeltetése

700 Ft / m2 / nap
500 Ft / gépkocsi / nap
2.100 Ft/ m2/nap
(fizetendő minimum 2m2)
7.500 Ft/m2/hó
(fizetendő minimum 5 m2)
1.200 Ft/m2/hó
4.800 Ft/ m2/év
1000 Ft/m2/hó
(fizetendő minimum 4
hónapra)
6500 Ft / m2/év
1.000 Ft/m2/nap
(fizetendő minimum 2 m2)

35.000 Ft/nap
10. 000 Ft / m2/év
70 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/nap

20.000 Ft/gépkocsi/év
4.600 Ft/m2/hó
(fizetendő minimum 15m2)
2014. évben 5. 000. 000 Ft /

Módosította a 14/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2013. május 31-től.
Kiegészítette a 2/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos 2014. február 25-től.
49
Módosította 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2015. március 1-től.
50
Módosította a 17/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet 14. § (1) h) pontja. Hatályos: 2017. november 11-től.
51
Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet 14. § (1) i) pontja. Hatálytalan: 2017.
november 11-től.
52
Módosította a 8/2016. (V.06.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. május 11-től.
53
Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (V.06.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2016. május 11-től.
47
48
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év / ingatlan, az azt követő
években az előző évi díj a
KSH által meghatározott, az
előző
évre
vonatkozó
fogyasztó árindex + 3 %-os
mértékkel növelt összege
21.

Rendezvény tartása

22.54 Magáncélú, nem üzleti, szolgáltatási jellegű használat
22.55 Vízi járművek vízen történő tárolása

1000 Ft / m2/nap
79 Ft/m2/év
100.000 Ft/év

Fenti összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
- 1 m2 alatti 1 m2-nek tekintendő
- minden megkezdett m2 egésznek minősül

54
55

Megállapította a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. január 1-jétől.
Beiktatta a 6/2019. (V.03.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. május 4-től.
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4. melléklet a 11 /2010. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

A közút területének építési munkaterület céljából történő
igénybevételéért fizetendő díj
(a rendelet 22. § (1) bekezdése)

Igénybevétel fajtája
Közterület-bontás közlekedési területen

Díja
50.-Ft/m2/nap

Közterület-bontás közlekedési területen, teljes 100.- Ft/m2/nap
útlezárással
Közterület-bontás zöldterületen

50.-Ft/m2/nap

Amennyiben a táblázat alapján kiszámított igénybevételi díj nem éri el az alábbi összegeket,
abban az esetben – a megvalósításra kerülő létesítmény működési funkciója
figyelembevételével – az alábbi minimális díjak alkalmazandók:
a) Lakossági (egyéni) célú létesítmény esetén:




Részleges útlezárás esetén 3.000.- Ft/igénybevételi hely,
Teljes útlezárás esetén 5.000.- Ft/igénybevételi hely,
Zöldterület bontás esetén 3.000,- Ft/ igénybevételi hely,

b) Vállalkozás (üzleti) és egyéb nem lakossági célú létesítmény esetén:




Részleges útlezárás esetén 6.000.- Ft/igénybevételi hely,
Teljes útlezárás esetén 10.000.- Ft/igénybevételi hely,
Zöldterület bontás esetén 6.000,- Ft/igénybevételi hely.
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5. melléklet a 11 /2010. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

Növények megsemmisülése, megrongálása esetén fizetendő eszmei érték
(az értékek négyzetméterenként értendők)

Ft-ban (nettó)
Gyep
évelő virág
egynyári virág
kétnyári virág
kétnyári virág hagymás növénnyel aláültetve
csoport cserje
felületborító cserje
fák, fenyők, szoliter cserjék értékének
meghatározása egyedi elbírálása alapján
történik

500.3.500.3.000.2.500.3.500.3.500.4.500.-
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