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a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: 
Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  …/2011.  (…  ...)  önkormányzati 
rendelete, a közterületek használatáról szóló 7/1997.(IX.11) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása: 
A rendelet meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a 
helyi  adottságokra,  a  lakossági  igényekre,  a  községrendezési,  közlekedés-biztonsági  szempontokra, 
megállapítja  a  közterület-használati  díj  mértékét  és  fizetésének  módját.  A  módosításra  a  közutak 
közlekedési céltól eltérő használatának szabályozása miatt van szükség. Helyi szinten szabályozásra 
kerül közutak közlekedési céltól eltérő használatáért fizetendő díj mértéke.
Költségvetési hatása:
Költségvetési hatás, abban az esetben ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, a Képviselő-
testület, a közutak közlekedési céltól eltérő használatából adódó önkormányzati bevételek növekedni 
fognak.
Környezeti, egészségi következményei:
nincs 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos teendőket, a Körjegyzőség látja el.
Egyéb hatása:
nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének,  a  közterületek  használatáról  szóló 
7/1997.(IX.11) önkormányzati  rendelete,  nem tartalmazta  a helyi közutak  közlekedési  céltól  eltérő 
használatáért  fizetendő  díjakat,  így  eddig  a  központi  jogszabályokban  foglalt  díjtételek  kerületek 
alkalmazásra,  azonban  jelenleg  nem tartalmaz  helyi  közutakra  vonatkozó  szabályozást  a  központi 
jogszabály. Ezt a hiányt pótolja a rendelet tervezet.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi észrevétel és a önkormányzati bevételek elmaradása.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

                                             - személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs



I n d o k o l á s

Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének,  a  közterületek  használatáról  szóló 
7/1997.(IX.11)  önkormányzati  rendelete  határozza  meg  a  közterületek  használatának  rendjére 
vonatkozó szabályokat.

Az Országgyűlés 2010. november 8-án fogadta el, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény (Tftv.), valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) módosítását, a  2010. évi CXVI. törvényt, mely 2011. január 1-vel lépett 
hatályba.  A törvény az Étv.  2.§ 13.  pontjában korábban is  megfogalmazott  közterület  fogalmát  a 
következők szerint módosította:
„(E törvény alkalmazásában)
13.  Közterület:  közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati  tulajdonban álló 
földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.”
Majd kiegészítette  az Étv.  54. §-át újabb (4)-(7) bekezdéssel,  melyben részletező szabályait  adja a 
közterület rendeltetésének. Eszerint:
„(4) A közterület rendeltetése
a.) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,
b.) a közúti gyalogos közlekedés (út, járda, stb.),
c.) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő eltöltés,
d.) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,
e.) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,
f.) a közművek elhelyezésének,
g.) zöldfelületek kialakításának
biztosítása.
(5) A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. A közterület rendeltetésére és 
használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg.
(6) Önkormányzati rendelet a település belterületi közterületének a (4) bekezdésben vagy jogszabály 
meghatározott rendeltetésétől eltérő engedély vagy megállapodás nélküli használatát szabálysértéssé 
nyilváníthatja.
(7)  Egyéb  ingatlanoknak  a  közhasználat  céljára  átadott  területrészére  –  az  erről  szóló  külön 
szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

A közterület-használat engedélyezése közhatalmi tevékenység, így hatósági ügynek minősül, ezért erre 
figyelemmel kell a helyi szabályozást, önkormányzati rendeletet megalkotni. Nincs mód a közterület-
használat engedélyezést polgári jogi jogviszony keretében rendezni.

A hatályos  helyi  rendelet  nem tartalmazta  a  helyi közutak  közlekedési  céltól  eltérő  használatáért 
fizetendő díjakat, ezért a fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő.

Balatonszőlős, 2011. október 3.

Mórocz László
 polgármester



Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2011.(… …) önkormányzati

r e n d e l e t e
a közterületek használatáról szóló 7/1997.(IX.11) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  az  épített  környezet  alakításáról  és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ 
(1)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  közterületek  használatáról  szóló 
rendeletének részletes szabályait az alábbiak szerint módosítja..

1.§
A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(1)  A  rendelet  hatálya  kiterjed  Balatonszőlős  Község  közigazgatási  területén  belül  –  az 
Önkormányzat  tulajdonában  álló  –  az  Étv.  54.§  (4)  bekezdésében  felsorolt  rendeletetésű 
földrészletekre, a továbbiakban együttesen: közterület.”

2.§
A rendelet 5.§-a, a következővel egészül ki:

(Közút  nem  közlekedési  célú  igénybevételéhez  szükséges  közterület-használati  engedély  iránti 
kérelemnek tartalmaznia kell:)
„- a hatósági eljárás megindításához szükséges, jogszabályban előírt mértékű eljárási illetéket”

3.§
A rendelet 10.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(1) Az engedélyes,  a közterület  használatáért  díjat  köteles fizetni.  A rendelet  l.  számú melléklete 
tartalmazza  az  egyes  közterület-használatokhoz,  a  rendelet  2.  sz.  melléklete  tartalmazza  az 
önkormányzati tulajdonú közutak nem közlekedési célú használatához tartozó díjtételek felsorolását. A 
fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját, az engedélyező határozatban kell meghatározni.”

4.§
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. számú melléklete lép,

5.§
A rendelet kiegészül e rendelet 2. sz. melléklete szerinti 2. sz. melléklettel.

Záró rendelkezés
6.§

E rendelet 2011. november 1. napjával lép hatályba.

Mórocz László Jurics Tamás
polgármester   körjegyző

E rendelet 2011. október …. napján kihirdetésre került.

Jurics Tamás
  körjegyző



1. számú melléklet
Közterület használati díjak

Közterület-használat célja Díj mértéke
Alkalmi és mozgó árusítás 500 Ft/alkalom
Árusító és egyéb fülkék elhelyezése 500 Ft/alkalom

Kiállítás, vásár
50 Ft/m2/alkalom, de 

minimum 2000Ft

Mutatványos tevékenység, cirkusz, állatbemutató
50 Ft/m2/alkalom, de 

minimum 2000Ft
Szobor, emlékmű elhelyezése 0 Ft
Köztisztasággal kapcsolatos tárgyak elhelyezése 0 Ft
Önálló hirdető berendezések, táblák elhelyezése 2.000 Ft/db/hónap

Vendéglátó-ipari, üzleti előkert
  200 Ft/m2/hónap, 

de minimum 2000Ft
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése, 
tüzelőanyag tárolása*

  200 Ft/m2/hó, de 
minimum 2000 Ft

Sportrendezvény 0 Ft
Jármű tárolása közterületen 5.000 Ft/hó/gk

*Építési  munkával  kapcsolatos  állvány,  építőanyag,  törmelék,  tüzelőanyag  tárolása  esetén,  a 
közterület-használat az első 7 napig díjtalan, díjfizetési kötelezettség csak ezen időponttól kezdődően 
lép életbe.

2. számú melléklet
A közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak:

Önkormányzati közutak 
kategóriái

Igénybevétel jellege
Sport-, 

kulturális 
rendezvény

Vásár, egyéb Építési munkaterület

Belterületi szilárd burkolattal 
ellátott községi utak

30 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap
de minimum 

2000 Ft

100 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft

Belterületi, szilárd burkolat nélküli 
községi utak

10 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap
de minimum 

2000 Ft

50 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft

Belterületi, szilárd burkolattal 
ellátott kerékpárutak, gyalogutak, 

járdák

30 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap
de minimum 

2000 Ft

100 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft

Belterületi szilárd burkolat nélküli 
kerékpárutak, gyalogutak, járdák

10 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap
de minimum 

2000 Ft

50 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft

Külterületi szilárd burkolattal 
ellátott községi utak

30 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap
de minimum 

2000 Ft

100 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft

Külterületi szilárd burkolat nélküli 
községi utak

10 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap
de minimum 

2000 Ft

25 Ft/m2/nap
de minimum 2000 Ft

Közút teljes szélességében történő lezárása 
esetén alkalmazandó szorzószámok

 Szorzószám

Belterület 3
Külterület 2
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