
 

 

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
21/2005. (XI.2.) rendelete 

a közterületek használatának rendjérıl 
/A módosításokkal egységes szerkezetben/ 

 
 

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
71. § (3) bekezdésében és 160. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
közterületek használatának rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya Annavölgy község közigazgatási területén található 
közterületekre és azok használóira terjed ki. 
(2) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsıfokú önkormányzati 
hatósági hatásköröket a képviselı-testület a polgármesterre ruházza át. 
 

  2. § 
 

(1) A közterület rendeltetéstıl eltérı használatához (továbbiakban: közterület 
használat) engedély szükséges. 
(2) Közterület használati engedélyt kell kérni: 
a) építési munkával kapcsolatos építoanyag és törmelék elhelyezésére, 
b) alkalmi és mozgó árusításra, 
c) kiállítás, mutatványos tevékenység céljára, 
d) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, 3500 kg-ot meghaladó össztömegu 
gépjármő közterületen történı tárolására. 
 

3. § 
 

(1) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyt kérı nevét, lakcímét, illetve telephelyének címét, 
b) a közterület használat célját és idıtartamát, 
c) a közterület használat helyét, 
d) a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot. 
(2) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyezı felhívására be kell mutatni a 
közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot. 
 

4. § 
 

(1) A közterület használati engedélynek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes nevét, lakcímét, illetve telephelyének címét, 
b) a közterület használat célját és idıtartamát, 
c) a közterület használat helyét, módjának és feltételeinek pontos meghatározását, 
d) az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség elıírását, 
e) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének 



 

 

módját. 
(2) Ha az engedélyezı a kérelemnek teljes körően helyt ad és az ügyben nincs 
ellenérdekő ügyfél, az engedély egyszerősített határozat formájában is kiadható. 

 
5. § 

 
(1) A közterület használatáért az alábbi esetekben, az alábbi mértékő, ÁFA-t nem 
tartalmazó díjat kell fizetni: 
a) építoanyag és törmelék 3 hónapon túli tárolása esetén: 28 Ft/m2/alkalom 
b) alkalmi árusítás kirakodó tevékenység esetén: 55 Ft/m2/alkalom 
c) mozgóárusítás gépjármőrıl 2.000 Ft/alkalom. 
(2) A díj megállapítása során minden megkezdett nap, m2 egésznek számít. 
(3) A közterület használati díjat az (1) bekezdésben meghatározott díjtételek alapján 
az engedélyezı állapítja meg. 
(4) A közterület használati díjat az önkormányzat 11740023-15388454 számú 
számlájára kell befizetni. 
 

6. § 
 

Amennyiben a cselekmény nem minısül magasabb szintő jogszabályban 
meghatározott szabálysértésnek, az e rendelet szerint “közterület használat 
szabályainak megszegése” szabálysértést követi el és 30.000 Ft-ig terjedı 
pénzbírsággal sújtható az, aki a 2. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott célra 
engedély nélkül használja a közterületet.  
 

7. § 
 

Az e rendeletben foglalt eljárás során az elektronikus ügyintézés nem biztosított. 
 

8. § 
 

Ez a rendelet 2008. november 1-jén lép hatályba. 
 
 
Annavölgy, 2008. október 30. 
 
 
 
              dr. Pap Krisztina                                              Bánhidi József 
                       jegyzı                                                      polgármester 
 
  


