
Murakeresztúr Község Önkormányzati 

Képviselő-testületének 

8/2002. (V. 9.) számú r e n d e l e t e  

a közterületek használatáról. 

 

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §. 

(1) bekezdésében biztosított jogkörében a közterületek használatának előírásairól a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

1.§. 

 

1./ A rendelet célja a közterületek használatának faluképi, falurendezési, környezetvédelmi, 

ellátási, valamint a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történő szabályozása. 

2./ A közterületek használatával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket a jegyző látja el. 

Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni vagy igénybe venni csak a jegyző en-

gedélyével szabad, melyre előzetesen (nyolc nappal az igénybevétel előtt) engedélyt kell kérni 

3./ A közterület használat engedélyezése során az államigazgatási eljárás általános szabályairól 

szóló 1957 évi IV. tőrvény rendelkezései az irányadók, az e rendeletben foglalt eltérésekkel. 

 

A rendelet területi hatálya 

2.§. 

 

1./ A rendelet Murakeresztúr közigazgatási területére terjed ki 

2./ E rendelet szabályait kell alkalmazni közterületnek nem minősülő területekre is, ha arra a 

rendelet kifejezett felhatalmazást ad 

 

A rendelet személyi hatálya 

3.§. ' 

 

A rendelet hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetekre 

 



A közterület rendeltetéstől eltérő használata 

4.§. 

 

A közterület rendeltetéstől eltérő használatának egyes szabályait e rendelet a hatályos 

jogszabályok figyelembevételével szabályozza 

A közterület rendeltetéstől eltérő használata különösen: 

1./ Kereskedelmi tevékenység 

2. / Hirdető tevékenység 

3./ Építési es bontási munkálatok és építési anyagok tárolása 

 

A kereskedelmi tevékenység 

5.§. 

 

1./ Kiskereskedelmi tevékenység keretében. közterület árubemutatás, áruk értékesítése (a vásárt 

és a búcsút is ide értve) céljából vehető igénybe 

2./ Vendéglátás keretében közterület helyben fogyasztás, valamint a vendégek közvetlen 

kiszolgálása céljából vehető igénybe A vendéglátás minősítése szempontjából a ténylegesen 

végzett tevékenység az irányadó 

3./ Kereskedelmi céllal mozgóárudát egyéb mobil alkalmatosságot üzemeltetni csak az en-

gedélyező hatóságnál beszerzett engedélyt követően lehet 

 

6.§. 

 

1./ Az utcai árusok kötelesek a használatra engedélyezett területet és annak közvetlen környékét 

folyamatosan tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról 

naponta ellenőrizhetően gondoskodni 

2./ Tilos a közterületen - a szállítási előkészületet kivéve - üres göngyöleget tarolni. Konténer, 

zárt árutároló szekrény elhelyezésére ideiglenes jelleggel engedély adható 

 

Hirdetőtevékenység 

7.§. 

 

1./ Hirdetőtáblát es egyéb reklámhordozót csak az úttest területen kívül, az útburkolat szélétől 

minimum 0,6 m távolságra lehet elhelyezni 



2./ Nem helyezhető el hirdető tábla és egyéb reklámhordozó a bármely KRESZ- és útbaigazító 

tábla előtt és után - a menetirány szerinti oldalon - 10 m távolságon belül, illetve csomópont, 

szintbeni gyalogátkelőhely és minden esetben vasúti átjáró előtt és után 50 m távolságon belül 

3./ Azokon a helyeken, ahol a tábla mögül gyalogos léphet az útra a tábla csak az engedélyben 

meghatározott olyan magasságban helyezhető el, hogy a gépjármű vezetője alatta elláthasson. A 

járda felett hirdetőtábla minimum 2.5 m magasságban helyezhető el 

4./ Mozgatható reklámtábla csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt lehet 

közterületen, ha a közterület használati engedélyben meghatározott kivitelben gyártották le és az 

engedélyben leírtak szerint helyezték el 

 

8.§. 

 

1./ Tilos útkereszteződésben, vasúti átjáróban és azok térségében olyan hirdetőtáblák és egyéb 

reklámhordozók elhelyezése, amelyek összetéveszthetők a közúti jelzésekkel, vagy a forgalom 

szabályozására szolgáló berendezésekkel, csökkentik azok láthatóságát vagy hatásosságát, 

vakítják az út használóit, vagy olyan módon (pl. a KRESZ-ben alkalmazott Szin kombináció. 

betűtípus és jelrendszer alkalmazásával) terelik el a figyelmüket, hogy az veszélyezteti a 

közlekedés biztonságát 

2./Tilos feltüntetni hirdetést közúti jelzésen annak tartóelemén, vagy bármely más. a forgalom 

szabályozásara, vagy védelmére szolgáló berendezésen, úttartozékán 

3./ Az úttest szélétől számított 3 m-en belül kivilágítható és fényvisszaverő felületű reklám-

berendezés csak a felsíkkal párhuzamos felülettel helyezhető el 

 

9.§. 

 

1./ Közterület használati engedély kérelmet hirdető berendezés és egyéb reklámhordozó esetén 

az építési engedélyezési eljárás szabályai szerint kell elbírálni 

2./ Az építési, illetve közterület használati engedélyt vissza kell vonni és az engedélyest a hirdető 

berendezés eltávolítására fel kell szólítani, ha 

- a hirdető berendezés, illetve kőzterülethasználat a közlekedés biztonságát kedvezőtlenül 

befolyásolja, 

- az útszakaszon a forgalmi körülmények jelentősen megváltoznak, 

- az engedélyes vagy megbízottja tisztántartási, karbantartási vagy felújítási 

kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, 



- az engedélyes a hirdetötábla illetve egyéb reklámhordozó méretét az engedélytől eltérően 

megváltoztatta, 

- az engedélyes a hirdetőtáblát nem az engedélynek megfelelően helyezte el 

 

10. §. 

 

A hirdető szervezeteknek, illetve a berendezések tulajdonosainak gondoskodni kell a 

hirdetőeszközök karbantartásáról. az elavult hirdetések eltávolításáról a közterület 

szennyezése nélkül, a közterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával 

 

Építési és bontási munkálatok 

11. §• 

 

1./ Tilos a közterületen bontásból, tatarozásból származó hulladék anyag tartós tárolása. A 

községben a rendszeres autóbusz forgalom által igénybe vett utakon és az ehhez csatlakozó 

közterületeken, valamint a műemléki környezetben elhelyezett ilyen anyagokat 24 órán belül, 

egyéb területekről pedig három napon belül kell törmeléklerakó helyre szállítani. 

2./ Közterületen építési anyagot tárolni, amennyiben az épitési telken belül erte nincs lehetőség, 

kérelemre a lehető legkisebb hely- és időigénnyel a megállapított díj ellenében lehet 

3./ Ha a közterület használata során a burkolt felületen, zöldsávban növényzetben kár keletkezik, 

annak helyreállításáról az engedélyes 30 napon belül saját költségén köteles gondoskodni 

 

Egyéb használati módok 

12. §. 

 

1./ Cirkuszi sátor felállítására, a kapcsolódó létesítmények (lakókocsit, ketrecek, stb.) 

elhelyezésére a cirkusztéren kerülhet sor. 

2./ Film- és televízió felvételek céljára használt és emiatt a forgalom elöl átmenetileg lezárt 

területeken lévő üzletek, közintézmények megközelítését az engedélyt kérőnek biztosítania kell 

az igénybevétel idején is ennek meghiúsulása esetén az ebből eredő károkat a károsult részére 

meg kell téríteni. 

3./ A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez mellékelni kell az igénybevett útvonalon 

tömegközlekedést lebonyolító szervezettel történt egyeztetési jegyzőkönyvet, a Rendőr-

kapitányság valamint az illetékes útügyi hatóság hozzájárulását 



4./ Taxiállomás létesítésére vagy használatára kizárólagos joggal közterületre engedély nem 

adható A taxi kiállási helyeket minden közterület használati engedéllyel rendelkező taxis alanyi 

jogon, érkezési sorrendben a KRESZ előirásait betartva használhatja 

5./ Épületekből, építményekből a közterületre történő szolgáltatás, illetve árusítás az igény-

bevevők által elfoglalt terület utáni díj előírásával engedélyezhető. 

 

A közterület használati díj mértéke, a megfizetés módja és a mentességek 

13.§. 

 

1./ A közterület használati díjak mértekét a rendelet 1 számú melléklete tartalmazza A díjtételek 

használati módonként nem vonhatók össze. 

2./ A kérelmező a közterület használati díjat a határozat jogerőre emelkedésétől számítón nyolc 

napon belül Murakeresztúr Község Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára 

köteles befizetni. 

A fizetési kötelezettség átutalással is teljesíthető. Napi használat esetén a dijat igénybe vétel előtt 

köteles az engedélyben részesülő megfizetni 

3./ Dijfizetési késedelem esetén a késedelmi kamat a felszámítás időpontjában érvényes - a 

közterület használati díjra vetített - hatályos jogszabályok szerinti mértékű  

4./  A ki nem egyenlített közterülethasználati díjak és járulékaik behajtására az adózás rendjéről 

szóló jogszabály rendelkezései az irányadók. 

 

14. §. 

 

1./ Fizetési halasztás vagy részletfizetési kedvezmény adható akkor: 

ha az engedélyben részesülő igazolja, hogy a díj egyösszegű megfizetése családi, 

jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést 

jelentene számára. 

2./ Nem kell közterület használati díjat fizetni: 

a./ A választási kampány idején a bejegyzett pártoknak és más társadalmi szervezetek helyi 

csoportjainak és a választáson indulóknak az általuk elhelyezett reklámhordozók és választási 

kampánnyal összefüggő tevékenységeik után (kivéve: kereskedelmi tevékenység); 

b./ Jótékonysági tevékenységet, végző természetes vagy jogi személynek, 

c./ Egészségvédelmi, környezetvédelmi bemutatón és vallási ünnepen résztvevőknek, 

d./ Közcélú kulturális rendezvények után. 



 

A közterület használattal kapcsolatos eljárási kérdések 

15. §. 

 

Hatályát veszti 12/2012. sz. Önkormányzati rendelet 5. §. szerint 

 

Szabálysértések 

16. §. 

 

Hatályát veszti 12/2012. sz. Önkormányzati rendelet 5. §. szerint 

 

Záró rendelkezések 

I7.§. 

 A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik 

 



 



 


