
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő – testületének 
2/2015. (I.15.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról 
 
Galgaguta község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX. törvény 13.§. (1)-(3). bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján eljárva a 
következőket rendeli el. 
 

A rendelet hatálya 
1.§. 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Galgaguta község közigazgatási területén az Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületekre: 
a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, sétány, járda, tér, park) 
nyilvántartott belterületi földrészletekre, 
b) a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (az a)-b) pont továbbiakban 
együtt: közterület), 
(2) Minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, 
akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, tevékenykednek. 
 

A közterületek használata 
2.§. 

 
(1) A képviselő-testület a közrend, és a környezet és a fogyasztók védelme érdekében a 
közterület rendeltetéstől eltérő használatát közterület-használati engedélyhez köti. 
(2) Közterület-használati engedély szükséges különösen: 
- mozgóbolt útján történő árusításhoz 
 

3.§. 
 
Nem kell közterület-használati engedély: 
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 
területének elfoglalásához, 
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez, 
c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közművek 
hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakáshoz, feltéve, hogy az a 
közlekedést nem akadályozza. 
 

4.§. 
 
(1) Nem adható közterület-használati engedély: 
a.) alkalmi rendezvények kivételével szeszes ital árusítására, 
b.) teher-és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató, munkagép, 
pótkocsi, közterületen való tárolására, 
c.) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére. 
(2) Elutasítható a közterület-használat iránti kérelem, amennyiben a közterület korlátozott 
nagysága, befogadóképessége, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges feltételek 
korlátozottsága indokolja, vagy amennyiben a már kiadott közterület-használati engedélyhez 
kötött tevékenységek mellett további tevékenység végzése nem biztosítható. 



 
 

5.§. 
 
(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal kell benyújtani. Az engedélyezés Galgagutai Önkormányzat képviselő-testülete 
által átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik, az önkormányzati hatósági 
ügyekre vonatkozó szabályok szerint. 
(2) Az engedély 

 ideiglenes jelleggel, meghatározott időpontra, vagy idő elteltéig, 
 a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetve 
 a visszavonásig adható meg. 

 
6.§ 

 
Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán, rendben tartani, 
gondozni, a használatot követően köteles saját költségén az eredeti állapotot – minden 
kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 
 

7.§. 
 
A közterület tartós, állandó jellegű hat hónapot meghaladó használatának engedélyezése a 
képviselő – testület hatáskörébe tartozik. 
 

8.§. 
 
Az engedélyes a közterület használatáért – számla ellenében – közterület használati díjat 
köteles fizetni.  
A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat és a megfizetés határidejét a 
határozat vagy a számla tartalmazza. A díj szempontjából minden 
megkezdett nap, hét, hónap egésznek számít. 
 

9.§. 
 
A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – 
részben vagy egészben mentességet adhat, pl.: 
- az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja, 
- jótékony vagy közcélú rendezvényhez. 
 

10.§. 
 
A közterület – használati engedély visszavonható, ha az engedélyes a közterületet az 
engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a díjfizetést határidőre nem teljesíti. 
Erre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell. 
 
 
 
 
 
 



A kiizteriileti 6rt6kesit6s, az alkalmi rendezv6nyen tiirt6nd frusitis' 6s a mozg6bolt tfitjdn
folytatott kereskedelmi tev6kenys6g kiiliinOs szabdlyai

11.$.

(1) Kdztertileti drt6kesitdshez, alkalmi rendezv6nyen t<irt6n6 6rusit6s, 6s mozg6bolt ritj6n
tdrt6n6 6rusit6shoz kriztertilet-hasznilati enged6ly csak akkor adhato, ha a keresked6

rendelkezik a tev6kenys6g v6gz6s6hez sziiks6ges, jogszabilly 6ltal el6irt felt6telekkel.
(2)Mozg6bolt ritj6n tcirt6n6 6rt6kesit6s- a lakossiig nyugalm6nak v6delme 6rdek6ben -
munkanapokon 8.00 6s 18.00 6rakdzott, valamint szombati 6s vasiirnapi napon 8.00 6s 18.00

6ra krizcitt tdrt6nhet.

12.$.

(1) A ktizertilet-hasznflat szabillyszeriis6g6nek ellen6rz6s6rdl a polg6rmester gondoskodik.
(2) Akdztertilet engedllyhezkdtott, de enged6ly n6lkiil, vagy att6l elt6r6 hasznSlata eset6n a

hasznSllt a polg6rmester hatarid6 kitiiz6sdvel felhfvja ahasznillat megsziintet6s6re, 6s a

kdzteriilet saj6t k61ts6g6n - kitrtalarritSsi igdny n6lkiil tdrt6n6 - eredeti 6llapot6nak

helyreillithslra.

Hatilyba l6ptet6 rendelkez6sek

13.$.

E rendelet 2015. m6jus 1. napj6n 16p hat6lyba.Ezzel egyidejtileg hatillydtveszti akdzteriiletek
v6delm6r6l6s haszn6lati dij meg6llapitds6r6l sz6l6 611994.(YI.22.) <inkormtinyzati rendelete.

Galgaguta, 2015. januir 14.
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E rendelet kihirdetve:
2015.januar 15.

Galgaguta, 2015.janurir I 5.



1. számú melléklet 
 

A közterület – használat iránti kérelem tartalmi követelményei: 
 
1) A kérelmező neve, adatai,  

2) Kérelmező lakóhelye, székhelye 

3) Közterület – használat célja, időtartama 

4) Közterület - használat 

a) helye (helyszínrajzzal) 

b) módja, mértéke (m2-ben) 

c) az engedélyhez használt utca – berendezési tárgy műszaki leírása (pl. anyaga, 

rögzítés módja, forgalmi rendszáma, típusa, stb.) 

5) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat megnevezése, 

száma, dátum, kérelmező aláírása 

 



2. számú melléklet 
 

A közterület használati díj mértéke 
 
 

A közterület igénybevétel célja Használati díj 
Napi jellegű mozgóárusítás/útszakaszok(útvonal) 
meghatározásával// 

3.000 Ft/hó 

Heti egy, illetve alkalmi jellegű 
mozgóárusítás//útszakaszok(útvonal)meghatározásával/ 

1.500 Ft/hó 

 
 
további megállapítások pl:  - árusítás főldről 
 - árusitás ünnepek , rendezvények alkalmából    
                                                
 


