
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a 
közterületek rendjéről 

[Egységes szerkezetben a 8/2014. (IX.05.), a 13/2016. (IX.09.), valamint a 10/2017. (V.18.), és 
5/2020. (VI. 4.) rendeletekkel] 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
A rendelet célja és hatálya 

1. § 
 

(1) A rendelet célja, hogy: 
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel 
a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a városrendezési, közlekedésbiztonsági, 
környezetvédelmi szempontokra, 
b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját, 
c) előírja a közterület-használat során befizetett díjak - az önkormányzat erre célra 
elkülönített - közterületi alapba kerülését, amely díjak kizárólag közterület-fejlesztési célra 
fordíthatók. 
(2) Visegrád Város közigazgatási területén a rendelet hatálya kiterjed: 
a) a közhasználatra szolgáló, minden olyan Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában álló 
bel és külterületi ingatlanra, melyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a köz- 
területnek közútként, vagy közparkolóként szolgáló részeit is. 
b) a nem önkormányzati tulajdonban lévő, de közhasználatra átadott területekre. 
(3) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint a jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a közterületet igénybe veszik. 

 
Értelmező rendelkezések 

2.§ 
 
(1) E rendelet alkalmazása tekintetében: 
a) használaton kívüli gépjármű: az üzemképtelen, a roncs-, továbbá az elhagyott gépjármű; 
aa) üzemképtelen gépjármű: üzemképtelennek minősül minden olyan jármű, amely hatósági en- 

gedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezik, és a közúti forgalomban ezek hiányában nem vehet 
részt, továbbá az is, amely baleset folytán megsérült; 

ab) roncs gépjármű: minden olyan ingó dolog, amely rendeltetését tekintve nyilvánvalóan a közúti 
közlekedésben való részvétel célját szolgálta, és amely látható állapotát tekintve a forgalomba 
való visszahelyezésre már alkalmatlan; 

ac) elhagyott gépjármű: minden olyan közúti közlekedésre alkalmas és hatósági jelzéssel rendelke- 
ző jármű, amelynek tulajdonosát, üzembentartóját, használóját nem lehet megállapítani, és 
amelyet bármely okból az elhagyott jármű észlelésére vonatkozó bejelentéstől számítva a 
közterületen legalább hat hónapot meghaladóan úgy tárolnak, hogy azzal a forgalomban nem 
vesznek részt, és közterület-használati engedéllyel nem rendelkeznek; 

b) hirdető berendezés: a hirdetmény megjelenítésére szolgáló hordozó eszköz, annak kialakításá- 
tól, anyagától, méretétől, elhelyezési módjától függetlenül; 

c) idényjellegű árusítás: közterületen 90 napot meg nem haladó szezonális árusítás, 
d) környezetbe illő kialakítás: olyan műszaki megoldás, mely alkalmas Visegrád városképének, 

megőrzendő épített értékeinek védelmére, valamint előzetesen megfelelő hatóság által jóvá- 
hagyott terv alapján készült; 
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e) közterület: a község belterületén illetve külterületi lakott területén lévő közhasználatra szolgáló 
minden önkormányzati és állami tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének meg- 
felelően bárki használhat pl.: közút, járda, tér, közpark, játszótér, zöldterület, piac, lépcső 
stb.; 

f) közterület eredeti állapota: a közterület használatának, igénybevételének megkezdésekor fennál- 
ló állapot; 

g) közterületi rend: a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó jogsza- 
bályok megtartása; 

h) mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusítóhely; 
i) pavilon: vendéglátó vagy kereskedelmi céltó szolgáló, ideiglenes, a talajhoz tartósan nem rögzí- 
tett építmény, 
j) választási hirdetmény: kizárólag a választási eljárási törvény szerinti hirdetmény (különösen: vá- 

lasztási plakát, hirdetőtábla, molinó, zászló); 
 

II. fejezet 
A közterület rendeletetéstől eltérő használata 

3. § 
 

(1) A közterületet rendeltetésétől eltérően használni közterület-használati engedély birto- 
kában lehet (továbbiakban: közterület-használat). 
(2) Közterület-használati engedélyt kell kérni a közterület: 
a) kereskedelmi és vendéglátó célú igénybevételéhez: 
aa) árusító és egyéb fülke (különösen: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusítá- 
sára szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére; 
ab) idényjellegű, alkalmi és mozgó árusításra; 
ac) mozgóbolt üzemeltetésére; 
ad) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra; 
ae) kiállítás, vásár, alkalmi vásár céljára; 
af) könyvárusítás céljára; 
ag) bérelhető közlekedési eszközök (pl.: kerékpár, „bringó”, elektromos gokart stb) kölcsönző 
üzemeltetésére; 
ah) mutatványos, cirkuszi tevékenységre, utcai zenélésre, éneklésre, bűvészmutatványra, üzleti 
célú képzőművészeti tevékenység folytatására, 
ai)vendéglátó teraszra; 
b) reklám- és hirdetési célú igénybevételéhez: 
ba) a közterületre 10 cm-t meghaladóan benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető 
(előtető), hirdető-berendezés, fényreklám, továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, 
bb) reklámhordozó céllal elhelyezett járművek tárolásához; 
bc) önálló hirdető-berendezés telepítésére; 
bd) a közterületre jogszerűen - hozzájárulás alapján - kihelyezett bármilyen építményre, vagy 
tárgyra, különösen pavilonra, nyíltszerkezetű elárusító pultra vagy építési vagy egyéb célt szolgáló 
állványzatra felszerelt reklám elhelyezéséhez; 
c) építési és karbantartási célú igénybevételéhez: 
ca) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
cb) építőipari gépek (különösen daruk, felvonók, mixerek) munkavégzésére; 
cc) közutak, járdák építési területként történő igénybevételére; 
cd) tehergépjármű, pótkocsi, utánfutó, lakóautó, lakókocsi 15 napig történő tárolására; 
ce) a használaton kívüli, valamint az érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező 
járműveknek közterületen történő, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM- 
BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 59.§ (3) bekezdésében meghatározott időtartamot 
meghaladó időtartamú tárolására, 
³d) szolgáltató jellegű tevékenység kapcsán történő igénybevételéhez 
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da) távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszélő-készülék, postai levélszekrény, pénzautomaták elhe- 
lyezésére; 
db) portrérajzolásra; 
dc) városnéző, lassú jármű (járműszerelvény), állati erővel hajtott jármű üzemeltetésére és állo- 
máshelyének igénybevételére, 
dd) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény hatálya alá nem tartozó film-, televízió-, videó- és 
hangfelvétel készítésére, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig 
akadályozza. 
e) egyéb célú igénybevétele esetén 
ea) közösségi (zenés, kulturális, sport) rendezvények céljára; 
eb) tüzelő tíz napot meghaladó ideig közterületen történő tárolására; 
ec) közhasználatra még át nem adott közterületnek (különösen meg nem nyitott utca) ideiglenes 
hasznosítására, 
(3) Alkalmi és mozgóárusításra, valamint üzlet előtti kitelepülésre csak annak az üzemeltetőnek 
(bérlőnek, használónak) adható ki közterület-használati engedély, aki a kereskedelmi tevékenysége 
vonatkozásában a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabálynak meg- 
felelő bejelentést megtette vagy érvényes működési engedéllyel rendelkezik. 
(4)   Városnéző, lassú jármű (járműszerelvény), továbbá állati erővel hajtott jármű üzemelteté- 
sére és állomáshelyének igénybevételére közterület-használati engedély csak a feladatkörrel érin- 
tett bizottság jóváhagyó határozata alapján, az abban meghatározott feltételekkel adható ki. 

 
Mentesség a közterület használati engedély alól 

4.§ 
 

(1) Nem kell közterület-használati engedély: 
a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda terüle- 

tének 72 órai időtartamot meg nem haladó elfoglalásához, 
b) az úttartozékok és közúti közlekedés irányításának céljára szolgáló berendezések elhe- 

lyezéséhez, 
c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett közművek előre nem tervezhető, 

halasztást nem tűrő üzemzavar- és hibaelhárítási munkáihoz, 
d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), hirdető-berendezés, fény- 

reklám, továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl 
nem nyúlik be; 

e) tüzelő közterületen történő tárolásához, ha az a tíz napos időtartamot nem haladja 
meg; 

f) magánszemélyek számára konténerek 72 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezé- 
séhez, illetve lerakásához, ha a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem akadályozza, 

g) edényes élődísznövény elhelyezésére, ha annak elhelyezéséhez a főépítész előzetesen 
írásban hozzájárult, 

h) régészeti feltárásokra, 
i) a történelmi egyházak által rendezett, egyházi ünnepek megtartásához kapcsolódó köz- 

terület-használathoz azzal, hogy a szervező a tervezett közterület-használat kezdő idő- 
pontját megelőző legalább egy héttel köteles írásban tájékoztatni a polgármestert a köz- 
terület-használat módjáról, helyéről és időtartamáról. 

j) a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület és az Áprily Lajos Általá- 
nos Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett közösségi rendezvények megtar- 
tásához kapcsolódó közterület-használathoz azzal, hogy a szervező a tervezett közterü- 
let-használat kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőzően köteles írásban tá- 
jékoztatni a polgármestert a közterület-használat módjáról, helyéről és időtartamáról.³ 



 

Filmforgatás céljára történő használat jóváhagyása 
4/A§³ 

 
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő köz- 
terület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásá- 
ban a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírá- 
sokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményé- 
ben vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilat- 
kozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiá- 
nyában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 
(3) A közterület filmforgatási célú használata együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, 
stáb parkolás) nem haladhatja meg 
a) a 100 m2 területet a városközponti körzetbe sorolt közterületeken, 
b) a 300 m2 területet a városközponti körzeten kívüli közterületeken. 
(4) Filmforgatás céljából történő közterület-használat folyamatos időtartama nem haladhatja meg 
az 5 napot. 
(5) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. 
(7) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogosan vagy gépkocsival történő meg- 
közelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartal- 
mazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 
(8) A hatósági szerződésben ki kell kötni, hogy a közterület-használati díj megfizetése a hatósági 
szerződés hatályba lépésének feltétele, e nélkül a kérelmező a használatra a kétoldalúan aláírt és 
előzetesen jóváhagyott szerződés birtokában sem válik jogosulttá, köteles viselni a jogellenes 
használat jogkövetkezményeit. 
(9) Amennyiben a közterületre vonatkozóan több közterület-használat iránti kérelmet nyújtottak 
be, a korábban benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez. 
(10) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes 
közterület-használati szerződés van, a hatósági szerződés jóváhagyását meg kell tagadni. 
(11) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, aki a kérelem be- 
nyújtását megelőző egy évben a közterületet jogellenesen, a használati megállapodástól vagy a jó- 
váhagyott hatósági szerződéstől eltérően használta, avagy a kérelem benyújtásakor az Önkor- 
mányzat felé díjtartozása van. Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását abban az eset- 
ben is, ha a szerződés jóváhagyásra a filmforgatás napját megelőző harmadik napig nem érkezik 
meg az Önkormányzathoz. 

 
A közterület-használati engedély kiadásának tilalma 

5.§ 
 
(1) Nem adható ki közterület-használati engedély: 

a) zöldfelületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt maradan- 
dóan károsítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítésé- 
hez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat, 

b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezésére, 
c) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására (kivéve en- 

gedélyezett tűzijáték), 
d) szexuális termékek bemutatására és értékesítésére, 
e) sátorgarázs létesítésére, 
f) tehergépjárművek (kamionok), valamint ezek vontatmányainak 15 napot meg- 

haladó tartós tárolására, 
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g) környezetbe nem illő kialakítású pavilonokra, árusítófülkékre, 
h) reklámhordozó céllal elhelyezett, vagy reklám közzététele céljából egyéb esz- 

közzel felszerelt járművekre. (Az e pontban részletezett tilalom nem terjed ki a 
műszaki meghibásodás, baleset miatt üzemképtelenné vált járműre, a meghi- 
básodástól számított 48 óra időtartamra.) 

(2) Nem adható ki közterület-használati engedély annak, akinek Visegrád Város Önkormány- 
zatával szemben lejárt határidejű tartozása van (közterület-használati díj, helyi adó, gép- 
jármű adó, bérleti díj, bírság stb.) 

 
A közterület-használati engedély időbelisége 

6. § 
 
(1) A közterület használata: 
a) állandó jelleggel – határidő nélkül- vagy 
b) ideiglenes jelleggel - meghatározott időre vagy feltétel bekövetkeztéig – engedélyezhető. 
(2) A polgármester, ha azt a beérkező kérelem alapján indokoltnak tartja, a 3.§ (2) bekezdés- 
ben felsorolt eseteken túlmenően is engedélyezhet közterület-használatot. 

 
III. Fejezet 

A közterület-használat engedélyezése 
7.§ 

 
(1) A közterület-használati engedély kiadására irányuló eljárás önkormányzati hatósági ügy. 
Az első fokú eljárás lefolytatása a Polgármester hatáskörébe tartozik. 
(2) Építési engedélyhez kötött közterület-használat esetében a közterület-használati engedély 
az építési engedélyben foglalt feltételekkel, legkorábban az építési engedély jogerőre emelkedésé- 
nek napjától adható ki. 
(3) A közterület-használati engedélyt a jogosult köteles a közterület-használat során magánál 
tartani. 
(4) A közterület-használati engedély jogosultja kizárólag az engedélyben meghatározott mó- 
don, az engedélyező határozatban meghatározott feltételek teljesítésével használhatja a közterüle- 
tet. 
(5) A közterület-használat mértékének és módjának ellenőrzése az engedélyező hatóság mellett a 

Polgármesteri Hivatal által megbízott ügyintéző feladata. 
 

A szakhatóság közreműködése 
8.§ 

 
(1) A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az illetékes I. fo- 
kú útügyi hatóság hozzájárulása szükséges. 
(2) Az élelmiszer forgalmazásával kapcsolatos közterület-használati engedély kiadásához a vonat- 
kozó külön jogszabályokban előírt hatósági engedélyek szükségesek. 
(3) A szakhatóságok hozzájárulását az (1) és a (2) bekezdésekben említett esetekben az engedélye- 
ző hatóság szerzi be, melynek költségeit engedélyes viseli. 

 
Az engedély iránti kérelem 

9. § 
 
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. 
(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy 
más építmény elhelyezése céljából szükséges, az erre vonatkozó engedélyt az építési (létesítési) 
engedély kérelem benyújtása előtt az építtetőnek kell beszereznie. 



 

(3) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – állvány, építőanyag, törmelék elhe- 
lyezésére – közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható. 
(4) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, szak- 
hatósági – engedélyek (pld. építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok) beszerzését. 
(5) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep-) vagy székhelyének címét, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát illetve időpontjait, (konkrét időpontokat az enge- 
délyt kérő a kérelem benyújtásakor nem tudja, akkor az időtartamot és az alkalmak számát) 
c) a közterület-használat helyének, helyrajzi szám szerinti pontos területnagyságának, módjának 
meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, 
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.: iparjogosítvány, 
működési engedély, őstermelői igazolvány, stb.) másolatát, 
e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevő tagok, családtagok, alkalmazottak, 
megbízottak nevét és lakcímét, 
f) a keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének, a terület tisztán tartásának módját. 
(6) A közterület használati engedély iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 
Az engedély megadása 

10.§ 
 
(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi rendeleteket, építésügyi szabályza- 
tot, a városrendezési terveket, a városképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, közegészségügyi, 
továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni 
kell az egyéb feltételek (pl. iparjogosítvány, működési engedély, mutatványos berendezések mű- 
szaki érvényessége) fennállását is. 
(2) A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl. gyümölcs- és zöldségárusítás, 
göngyöleg elhelyezése céljára) esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) lehet engedélyt 
adni. 
(3) Az engedélyező a közterület-használati engedélyben köteles a használat feltételeit rögzíteni. 
(4) A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok időtartamára nem adható ki közterület használati en- 
gedély, kivéve a kizárólagos jogosultsággal rendelkező szerződéses fél szervezésében. 
(5) Közösségi rendezvények céljára közterület használati engedély Visegrád területén a következő 
területekre adható: 
a) „Közrét” (Magyar László Tornacsarnok és a 11-es számú főút közti terület) 
b) „Nagyparkoló” (64/14 hrsz), 
c) „Kresz park”, 
d) „Nagypark” (Platán sor és a Gróh ház közti terület). 
Ha az a-d) pontokban megjelölt területek valamelyikére hosszabb időtartamra szóló közterület- 
használati engedély került kiadásra, akkor ezen területek közvetlen környezetében (100 m-en be- 
lül) nem adható ki további közterület-használati engedély, kivéve, ha annak kiadásához az engedé- 
lyes írásban hozzájárult. 
(6) Az (5) bekezdés a-d) pontokban megjelölt területekre vonatkozó közterület-használati enge- 
dély kiadásának feltétele 40.000.-forint összegű kaució befizetése, melyet abban az esetben, ha a 
területen a rendezvény után a Város és Községgazdálkodási Csoport által végzendő végtakarítás 
elvégzésére nincs szükség, visszakapja. A visszafizetést a Város és Községgazdálkodási Csoport 
csoportvezető javaslatára a polgármester engedélyezi. 
(7) Építőanyag tárolására közterület-használati engedély csak abban az esetben adható, ha a telken 
belüli tárolásra nincs alkalmas hely. 
(8) Épületnek és építménynek nem minősülő, járműtárolásra is felhasználható sátor elhelyezése 
közterületen nem engedélyezhető. 
(9) Közterületen raklapon szállított építőanyag (pl.: tégla, cserép, cement stb) csak raklapon, míg 
építési törmelék csak konténerben, míg az ömlesztett építőanyag (kő, homok, sóder) a lehető leg- 
kisebb térfogatú területen tárolható. Közterületen építőanyag csak 48 óráig tárolható. 



 

(10) A járdán történő közterület-foglalás a gyalogosforgalmat és a mozgáskorlátozottak járművé- 
nek forgalmát nem akadályozhatja. 
(11) A 3. § (2) bekezdés ai) pontjában meghatározott vendéglátó teraszon vendéglátást kiegészítő 
berendezésekre közterület-használati engedély csak a Főépítész előzetes véleménye alapján adható 
ki. 
(12) A 3. § (2) bekezdés ai) pontjában meghatározott vendéglátó teraszt kialakítani, vagy azt meg- 
változtatni csak a Tervtanács véleményezése után lehet. 
(13) A közterületen árusítható termékek körét a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltétele- 
iről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 5. számú melléklete határozza meg. 
(14) A tüzelő ingatlanra történő behordása után az engedélyesnek a közterületet le kell takarítani a 
visszamaradt forgácstól, fűrészportól. 
(15) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, harmadik személynek tovább nem 
adható. 
(16) Az engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. 

 
 
 
(1) Az engedélynek tartalmaznia kell: 

Az engedély tartalma 
11.§ 

a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének, nem természetes személy esetén székhelyének, 
(telephelyének) címét, elérhetőségét; 
b) a közterület-használat célját és jellegét (állandó vagy ideiglenes); ideiglenes jellegűnél azt a felté- 
telt vagy időpontot is, ameddig az engedély hatályos; 
c) a közterület-használat helyét, módját, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, 
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, 
e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonat- 
kozó kötelezettség előírását, 
f) a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját 
g) a jogorvoslat lehetőségét és módját, 
h) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj, stb.) viselésének és megfize- 
tésének módját. 
(2) Pontosan meghatározott időpontok hiányában, alkalmakra beadott kérelem esetén az en- 
gedélyben azt is ki kell kötni, hogy az engedélyesnek a közterület ténylegesen használata előtt 3 
nappal írásban be kell jelentenie a használat napját az engedélyező hatóságnak. 
(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a 
tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet. 
(4) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben szükség sze- 
rint elő kell írni: 
a) a járda teljes szélességben történő elfoglalása esetén, ha a gyalogos közlekedés a másik oldalon 
lévő járdára nem terelhető át, védőtetővel ellátott átjáró létesítését; 
b) a közterület használat kellő megvilágítását és megjelölését; 
c) mentők, más közszolgálatot végző járművek (tűzoltó, víz, csatorna és gázellátásban keletkező 
károk elhárítása) közlekedésének biztosítását, 
d) közérdekű létesítmények, életveszély elhárításának szükségessége esetén a közterület-használat 
azonnali megszüntetését. 
(5) Az idényjellegű, alkalmi és mozgó árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben 
azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, meghatározott helyen vagy kézből vagy jár- 
műről történik. 
(6) A közterületet kereskedelmi és vendéglátó céllal igénybevevők kötelesek a részükre engedélye- 
zett közterületet és annak közvetlen környékét rendszeresen tisztántartani, az árusításból keletke- 
zett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni. 
(7) A közterület-használati engedély megadását vagy megtagadását közölni kell: 
a) az engedélyessel, 
b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, 



 

c) élelmiszer-árusítás esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Nép- 
egészségügyi Intézetével, továbbá 
d) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjával. 

 
Az engedély hatálya 

12.§ 
 

(1) A közterület-használati engedély hatálya megszűnik: 
a) meghatározott idő elteltével; 
b) megállapított feltétel bekövetkeztével; 
c) a jogosult halálával, jogi személy – jogi személyiséggel nem rendelkező társaság – esetében jog- 
utód nélküli megszűnésével; 
d) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat hatálya megszűnik, vagy a jogosult a 
tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti; 
e) a közterület-használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonással; 
f) az engedélyben vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vo- 
natkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással. 
(2) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a tulajdonos önkormányzat a közterület- 
használati engedély érvényének megszűnésére 30 napos határidőt állapít meg. 
(3) Megszűnik az engedély hatálya a bejelentés időpontjától akkor is, ha a jogosult bejelenti az ön- 
kormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült okból – felhagy. 
(4) A közterület-használattal járó kötelezettségek – különösen a közterület-használati díj megfize- 
tése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult 
az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 
(5) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam 
lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott 
időszakra szüneteltethető. 
(6) A közterület-használat megszűnését követő 3 napon belül az önkormányzat erre megbízott 
munkavállalója ellenőrzi az eredeti állapot helyreállítását és az ellenőrzés tapasztalatairól intézke- 
dés megtétele céljából a jegyzőt tájékoztatja. 

 
IV. Fejezet 

A közterület-használati díj 
13.§ 

 
(1) Az engedélyes a közterület-használatért - e rendeletben szabályozottak szerinti – díjat köteles 
fizetni. 
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a közterületen 
lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intéz- 
kedés miatt kénytelen szüneteltetni. 
(2a) A közterület-használati díj fizetése szempontjából a város az alábbi körzetekre tagolódik: 
a) városközponti körzet: Rév utca, Nagy Lajos utca, Fő utca és a Rendezvénytér által határolt te- 
rület. A körzethatárt jelölő utak mindkét oldalán lévő közterületek a városközponti körzetbe tar- 
toznak.³ 
b) a városközponti körzeten kívüli közterületek.³ 
(3) A közterület-használati díj általános forgalmi adóval növelt mértékét - a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény szerinti filmforgatási célú, ahhoz kapcsolódó technikai vagy stáb parkolási 
célú közterület-használatot kivéve - közterület kategóriák szerint e rendelet 2. melléklete határoz- 
za meg³ 

 
 

³Módosítva a 10/2017. (V.18.) Ökt. rendelettel 



 

(3 a) A közterület-használati díj külterületi ingatlanok esetében e Rendelet 2. mellékletének 4., 6., 
8., 10. sorában szereplő közterület igénybevételi módok esetén az ott megállapított díjak 1/12-ed 
része. 
(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméte- 
rekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó – az alapterületen túlnyúló - 
szerkezet (ponyva, tető) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni. 
(5) Hirdetőtábla és hirdető-berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni. 
(6) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít. 
(7) Kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterületet egységesen egy négyzetméternek kell te- 
kinteni. 
(8) Az Önkormányzat, vagy az intézményei által megrendelt beruházásokhoz kapcsolódó 
közterület-használat illetve a jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személy, vala- 
mint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek közterület-használata esetén a közterület- 
használati díj fizetése alól egyedi kérelemre a polgármester felmentést adhat. 
(9) A Visegrádon bejegyzett székhelyű civil szervezetek általi közterület-használat esetén a 
fizetendő díjból díjkedvezmény illetve mentesség kérelemre adható, mely kérelem elbírálása a 
Pénzügyi Bizottság³ hatásköre. Minden más szervezet általi közterület használat esetén a 10.§ (5) 
bekezdés a-d pontjaiban felsorolt közösségi rendezvények területei kivételével díjkedvezmény leg- 
feljebb 100.000.- forint összegig polgármesteri hatáskörben adható, amennyiben ez az önkor- 
mányzatnak gazdasági érdekében áll. A 10.§ (5) bekezdés a-d pontjaiban felsorolt közösségi ren- 
dezvények területeire vonatkozóan kedvezmény csak a képviselő-testület határozatával adható.³ 

A közterület-használati díj megfizetése 
14.§ 

 
(1) A közterület-használati díjat a közterület-használat engedélyezéséről szóló határozat kézhezvé- 
telét megelőzően egy összegben köteles kiegyenlíteni az engedélyes, kivéve, ha a közterület- 
használó három hónapot meghaladó időtartamra kér közterület-használati engedélyt, ebben az 
esetben havi részletfizetés kérhető. 
(2) A közterület-használati díj előírt határidőre történő be nem fizetése esetén a rendelet a 16. § 
(2) bekezdését kell alkalmazni. 
(3) A közterület-használati díj fizetése történhet: 
a) készpénzben, Visegrád város Önkormányzat pénztárába 
b) a Visegrád város Polgármesteri Hivatala által kiadott átutalási postautalványon 
c) átutalással az önkormányzat 11742087-15393788 számú költségvetési bankszámlájára. 
(4) A közterület-használati díj befizetésének ellenőrzéséről és behajtásáról a polgármester a Pol- 
gármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportján keresztül gondoskodik. 
(5) A közterületen, nem önkormányzati tulajdonban lévő közterületi tárgyakon elhelyezett hirde- 
tések közterület-használati engedélyhez kötöttek és díjfizetési kötelezettség alá esnek, függetlenül 
a tulajdonosnak fizetendő egyéb díjaktól. 

 
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

15.§ 
 

Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
a) ¹a fegyveres erők, a rendészeti szervek, az egészségügyi szolgáltatók, a köznevelési intéz- 

mények, a posta, a mentők, a tűzoltók továbbá a vízügyi szolgálat közérdekű közterületen 
elhelyezett létesítményeiért, berendezéseiért és az általuk szervezett rendezvényeiért, 

b) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítménye- 
kért és tárgyakért; 

c) a Város saját rendezésű rendezvényeiért,   
¹ módosítva a 8/2014. (IX.05.) Ökt. rendelettel ³módosítva a 10/2017. (V.18.) Ökt. rendelettel 
³ módosította az 5/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-a 



 

d) nemzetiségek, testvérvárosok kultúráját hirdető csoportok, illetve azok tagjai, a város kul- 
turális életéhez illeszkedő programok esetén. 

e) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély, vagy 
balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen; 

f) önkormányzati és országgyűlési képviselői választások jelöltjeinek a kampány időszaka 
alatti hirdetéseire, rendezvényeikre, 

g) a megfelelő hatóságok által engedélyezett szobrok, emlékművek, dísz-kutak, szökőkutak, 
vízmedencék és más köztárgyak elhelyezéséért, 

h) a Koronavírus járvány miatti Veszélyhelyzet ideje alatt.1 

 
V. Fejezet 

A közterület-használat megszüntetése 
16.§ 

 
(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes 
részére - kérelmére - másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani. 
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és 
módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget. 
(3) Ha az engedélyes a közterület használatát az engedélyben feltüntetett határidő lejárta előtt meg 
kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező 
hatóságnak 15 nappal korábban írásban bejelenteni. 
(4) Az engedélyező hatóság a (3) bekezdésben foglalt megszüntetés tényéről 8 napon belül értesíti 
a közterület-használati díj kezelésével megbízott Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját. 
(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot 
– minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani és a közterület használatával esetlegesen oko- 
zott kárt megtéríteni. 
(6) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedé- 
kessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. 
(7) Az építési engedélyhez kötött közterület-használat a jogerős engedélyben szereplő határidőn 
belül, csak időarányos díjfizetéssel mondható fel. 

 
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

17.§ 
 
(1) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására 
köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden kár- 
talanítási igény nélkül – helyreállítani. Ha a használó az engedélyező hatóság felhívására ezt nem 
teljesíti, akkor a tulajdonos a közterület használójának terhére és veszélyére állítja helyre a közte- 
rületet. 
(2) A közterület engedély nélküli, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő használata esetén – 
a ténylegesen használt időtartamra – az egyébként irányadó közterület-használati díj kétszerese 
állapítandó meg. 
(3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés 
feltételeinek megfelel – kérelmére – a hatóság a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel 
azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól. 
(4) Közterületen engedély nélkül kint lévő anyagok, hirdetőtáblák beszállításáról az engedélyező 
hatóság gondoskodhat, amennyiben a tulajdonos személye ismeretlen, vagy azt a tulajdonos nem 
szállítja el. Utóbbi esetben a költségek a tulajdonost terhelik. Ha a tulajdonos 30 napon belül nem 
jelentkezik a beszállított anyagokért, hirdetőtáblákért, akkor az engedélyező hatóság szabadon 
rendelkezik vele. 
(5) Engedélykérelem beadása, vagy a terület elhagyására szóló kötelezés megfellebbezése a terület 
használatára nem jogosít. 

 
 

1 módosította az 5/2020. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-a 



 

VI. Fejezet 
Használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó rendelkezések 

A gépjárművek közterületi tárolásának szabályai 
18.§ 

 
(1) Jelzőtáblával főútvonalként megjelölt főútvonalon használaton kívüli gépjármű nem tárolható. 
(2) Az üzembentartó használaton kívüli gépjárművét saját költségén köteles a közterületről hala- 
déktalanul eltávolítani. 
(3) Ha a gépjármű csupán azért minősül használaton kívülinek, mert hatósági engedéllyel és jel- 
zéssel nem rendelkezik, közterületen nem tárolható. 
(4) A használaton kívüli gépjárműveket azok tulajdonosa saját ingatlanán, vagy bérleményén köte- 
les tárolni. 
(5) Mellékútvonalon használaton kívüli gépjármű – közterület-használati engedély nélkül – legfel- 
jebb 10 napig tárolható. 
(6) A közterület-használati engedélyt az üzembentartó vagy a tulajdonos kérheti. 
(7) A gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa a mellékútvonalon tárolt járművek esetében kö- 
teles nevét, címét a közterület-használati engedély másolatát a járművön jól látható helyen (a szél- 
védőüveg mögött) elhelyezni. 
(8) Vállalkozási célra használt 3500 kg össztömeget meghaladó gépjármű a város közterületein 
nem tárolható. 

 
A tiltott helyen várakozó és a használaton kívüli gépjárművek elszállítása 

19.§ 
 
(1) A használaton kívüli gépjármű hatósági elszállítása előtt a Polgármesteri Hivatal írásban felszó- 
lítja az üzembentartót (tulajdonost) gépjárművének közterületről 8 napon belül történő eltávolítá- 
sára. 
(2) A szabálytalan elhelyezés miatt baleseti veszélyt jelentő, vagy a forgalmat akadályozó, a közte- 
rületen tárolt használaton kívüli gépjárműveket a rendőrhatóság és/vagy a Polgármesteri Hivatal 
az Önkormányzat Város és Községgazdálkodási Csoport telephelyére tárolás céljából elszállíttatja. 
(3) Hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező gépjármű esetében, ha az üzembentartó 
(tulajdonos) kiléte nem állapítható meg, a jármű azonnali hatállyal elszállítható. 
(4) A hatósági elszállításnál a gépjármű műszaki állapotát a Polgármesteri Hivatal erre megbízott 
ügyintézője – szükség esetén szakértő bevonásával – állapítja meg és erről jegyzőkönyvet, továbbá 
fényképfelvételt készít. 
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell: 
a) az elszállítás időpontját; 
b) az elszállítás okát a jogalap megjelölésével; 
c) az elszállítás költségét, továbbá befizetésének és igazolásának módját; 
d) a gépjármű elszállítás előtti helyét; 
e) a gépjármű rendszámát (amennyiben lehetséges), gyártmányát, típusát, színét és külföldi rend- 
számú jármű esetén az államjelzését; 
f) a gépjármű elszállítás előtt látható sérüléseit és egyéb meghibásodását; 
g) a gépjárműben kívülről látható tárgyakat, 
h) a tárolóhely címét, illetőleg azt a helyet ahol az elszállított gépjármű található, valamint annak a 
személynek a nevét és telefonszámát, akitől a gépjármű a költségek megfizetését követően kivált- 
ható. 
(5) Tároló hely fenntartásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
(6) A gépjármű elszállításával egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal a Szentendrei Rendőrkapitány- 
ságot minden esetben rövid úton – az elszállításról készült jegyzőkönyv telefaxon történő meg- 



 

küldésével – haladéktalanul írásban értesíti, valamint az elszállított jármű forgalmi rendszámát – 
tájékoztatás céljából – a www.visegrad.hu honlapon közzéteszi. 
(7) Az elszállított járművet a Polgármesteri Hivatal az üzembentartó illetve a tulajdonos költségé- 
re és veszélyére tárolja a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályai szerint. Az 
elszállítással kapcsolatos költségek és a tárolás költségei a tulajdonost (üzembentartót) terhelik. 
(8) A Polgármesteri Hivatal az elszállítás napjától számított 15 napon belül az üzembentartót, 
vagy a tulajdonost írásban felszólítja, hogy a járművet a tárolás helyéről 30 napon belül szállíttassa 
el. 
(9) Ha a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére 
az elszállított gépjárművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a Pol- 
gármesteri Hivatal a gépjárművet értékesítheti vagy más módon hasznosíthatja. Ha értékesítésre 
nem kerül sor, a Polgármesteri Hivatal szakértőt kér fel a gépjármű értékének megállapítására. 
(10)    Ha az elszállított gépjármű tulajdonosa a jármű értékesítését követően jelentkezik, részére 
az értékesítésből befolyt, elszállítási és tárolási költséggel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni. 

 
VII Fejezet 

Záró rendelkezések 
20.§ 

 
(1) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a 2016. évi CL. törvény az álta- 
lános közigazgatási rendtartásról2 rendelkezéseit e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkal- 
mazni. 
(2) E rendelet betartásának ellenőrzéséről, a feladatok végrehajtásáról a polgármester a Polgár- 
mesteri Hivatal munkaszervezetén keresztül gondoskodik. 
(3) A rendelet előírásait a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(4) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba. 
(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti "a közterület-használatról és a közte- 
rület-használati díj megállapításáról" szóló 3/1997.(IV.9.) önkormányzati rendelet, valamint az azt 
módosító 9/1997. (VI.18.), a 6/2011. (VI.13.), a 7/2001.(VII.26.9, a 13/2002. (XII.12.), a 
15/2005.. (X.14.), a 17/2005. (X.27.), 20/2006. (XII.1.), valamint a 18/2008. (XI.27.) önkor- 
mányzati rendeletei. 
(6) A rendelet 2. mellékletét minden évben a költségvetési rendelet megalkotásával egyidejűleg 
felül kell vizsgálni. 

Visegrád, 2013. május 24. 

 
 
 

Félegyházi András s.k. 
polgármester 

Dr. Szabó Attila s.k. 
aljegyző 

 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 2013. május 24. 

 
 

Dr. Szabó Attila s.k. 
aljegyző 
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1. melléklet a 12/2013.(V.24.) önkormányzati rendelethez 
 

Kérelem közterület használat engedélyezésére 
 

Alulírott       …………………………………………….név………………………………város 

………………………………………út/utca……..szám alatti lakos kérem, hogy Visegrád 

városban ……………………………….utca …….szám (hrsz) előtti (burkolt, burkolatlan)* 

ingatlanra, területre …………………………………………………………….céljából közterü- 

let-használatot engedélyezze. 

Telephelye, székhelye: ………………………..város………………………..utca ….…..házsz. 

A közterület igénybevételének időtartama: 

20... év ………………………hó…………..naptól 

20... év……………………….hó…………..napjáig. 

A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (vállalkozói, működési 

engedély, őstermelői ig.) száma, kelte: ……………………………………….. 

Az elfoglalt terület nagysága: …………..m x ……………..m, összesen…………..m2 

Elérhetőség:…………………………….. 

A folytatni kíván tevékenységben résztvevő tagok, családtagok, kisegítők vagy alkalmazottak 

neve, címe: ……………………………………………………………………………………... 

.………………………………………………………………………………………………….. A 

tevékenység során keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének, a terület tisztántartásának 

módja (rövid leírás): …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Visegrád, 20….év …………………hó……………..nap 

 
 
 

…………………………………… 
kérelmező aláírása 

 
A csillaggal megjelölt rész értelemszerűen aláhúzandó. 

A kérelemhez csatolandó: 

- 1 db helyszínrajz 

- 3.000,- Ft illetékbélyeg 



 

2. melléklet a 12/2013.(V.24.) önkormányzati rendelethez 
 

A közterület-használat díjtételei³ 
 
  

Közterület-használati kategória 

Városközponti 
körzet 

közterület- 
használati díjai 

Városközponti 
körzeten lévő 
közterületek 

használati díjai 
    

 
1 

Közterületre 10 cm-t meghaladóan benyúló üz- 
lethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető 
(előtető), hirdető-berendezés, fényreklám, cég és 
címtábla 

 
660 Ft/m2/hó 

 
500 Ft/m2/hó 

 
2 

Reklámhordozó céllal elhelyezett gépjármű táro- 
lása 
Önálló hirdetőberendezés vagy bármilyen épít- 
ményre vagy tárgyra felszerelt reklám elhelyezé- 
se 

 
 

5.500 Ft/m2/hó 

 
 

4.300 Ft/m2/hó 

3 árusító és egyéb fülke * 5.300 Ft/m2/hó 4.000 Ft/m2/hó 

4 idényjellegű, alkalmi és mozgó árusítás * 1.250 Ft/m2/nap 1.000 Ft/m2/nap 
 
5 

mozgóbolt (jármű esetén a foglalt terület nagy- 
ságának megállapítása a jármű alapterülete alap- 
ján történik) * 

 
1.250 Ft/m2/nap 

 
1.000 Ft/m2/nap 

 
6 

 
kiállítás, vásár, alkalmi vásár * 

1.250 Ft/m2/nap, 
vagy nagyterületi 

díjszabás 

1.000 Ft/m2/nap, 
vagy nagyterületi 

díjszabás 
7 Könyvárusítás * 1.250 Ft/m2/nap 1.000 Ft/m2/nap 
 
8 

bérelhető  közlekedési  eszközök  (pl.:  kerékpár, 
„bringó”, elektromos gokart stb) kölcsönzőjének 
üzemeltetésére 

 
5.300 Ft/m2/hó 

 
4.000 Ft/m2/hó 

9 utcai zenélés, éneklés, bűvészmutatvány, cir- 
kusztevékenység * 220Ft/m2/nap 175 Ft/m2/nap 

10 vendéglátó terasz *** 2.000 Ft/m2/hó 1.500 Ft/m2/hó 

11 vendéglátást kiegészítő berendezések, hirdetések 
kihelyezése előkertbe 2 m2-ig 660 Ft/m2/hó 500 Ft/m2/hó 

12 Vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezé- 
se előkertbe 2 m2 felett m2-enként 400 Ft/m2/hó 300 Ft/m2/hó 

13 építési munkával kapcsolatos állvány, raklapos 
építőanyag tárolása (lakosságnak 1 év ingyenes) 350 Ft/m2/hó 275 Ft/m2/hó 

14 építési törmelék, sitt ömlesztett tárolása ** 350 Ft/m2/nap 275 Ft/m2/nap 

15 építési anyag tároló konténer ** 350 Ft/m2/nap 275 Ft/m2/nap 

16 tehergépjármű közterületen 15 napig történő tá- 
rolása 220 Ft/m2/nap 175 Ft/m2/nap 

17 potrérajzolás 550 Ft/m2/nap 400 Ft/m2/nap 

18 városnéző, lassú jármű (járműszerelvény), állati 5.300 Ft/m2/hó 4.000 Ft/m2/hó 



 

 

 erővel hajtott jármű üzemeltetésére és állomás- 
helyének igénybevételére 

  

19 pénzautomaták elhelyezése 10.000 Ft/m2/hó 10.000 Ft/m2/hó 
 
20 

Film-, televízió-, videó-,fénykép-, hangfelvétel, 
kivéve mozgóképről szóló törvény szerinti köz- 
területi filmforgatást 

 
1.100 Ft/m2/nap 

 
1.000 Ft/m2/nap 

21 közösségi  (zenés,  kulturális,  sport)  rendezvé- 
nyek***, **** 

50.000 
Ft/nap/terület 

50.000 
Ft/nap/terület 

22 üzemképtelen vagy érvénytelen hatósági jelzés- 
sel rendelkező járművek tárolása 220 Ft/m2/hó 175 Ft/m2/hó 

23 tüzelő hét napot meghaladó ideig közterületen 
történő tárolása 550 Ft/m2/hó 400 Ft/m2/hó 

 
24 

közhasználatra még át nem adott közterületnek 
(különösen meg nem nyitott utca) ideiglenes 
hasznosítása 

 
440 Ft/m2/hó 

 
350 Ft/m2/hó 

 
 

A * csillaggal jelölt kategóriáknál a díjak a használt terület és a használatit idő függvényében a 
következőképpen módosulnak: 

 
 
 
 

Napok/hónapok 
--------------------- 
terület 

1-6 / 1 7-12 / 2-4 13-18 / 5-8 19- / 9- 

1-6  m2 100 % 90 % 80 % 70 % 
7-15  m2 90 % 80 % 70 % 60 % 
16-30 m2 80 % 70 % 60 % 50 % 
31- 70 % 60 % 50 % 40 % 

 
 
 

**48 órát meg nem haladó lakossági használat esetén ingyenes. 
 

*** Ezen közterület-foglalási tétel esetén a polgármester kedvezményt nem állapíthat meg. 
**** Közrét, Kresz-park, Nagyparkoló, Nagypark területekre érvényes. 

 
 

Napok/hónapok 
--------------------- 
terület 

1-6 / 1 7-12 / 2-4 13-18 / 5-8 19- / 9- 

1-6  m2 100 % 90 % 80 % 70 % 
7-15  m2 90 % 80 % 70 % 60 % 
16-30 m2 80 % 70 % 60 % 50 % 
31- 70 % 60 % 50 % 40 % 



 

 
**48 órát meg nem haladó lakossági használat esetén ingyenes. 

 
*** Ezen közterület-foglalási tétel esetén a polgármester kedvezményt nem állapíthat meg. 
**** Közrét, Kresz-park, Nagyparkoló, Nagypark területekre érvényes. 

 
 

³módosítva a 10/2017. (V.18.) Ökt. rendelettel 
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