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Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

a közterületek tisztántartásáról, a közterületek használatának rendjéről 

 

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 

Foktő Község Önkormányzata képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(Ht.) 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Foktő Község közigazgatási területére - ideértve a kisfoktői és meszesi 

településrészeket is - terjed ki. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási területen belül valamennyi ingatlantulajdonosra, 

birtokosra és használóra (továbbiakban ingatlan felett rendelkezni jogosult) kiterjed függetlenül 

attól hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság. 

 

A közterületek tisztántartása 

 

2. § 

 

(1) A belterületen lévő lakóingatlanon, ideértve az olyan ingatlanokat is, amelyekben szolgáltatást 

nyújtanak vagy vállalkozást folytatnak, beépítetlen telken/továbbiakban ingatlanok/ vagy azok előtt, 

azok teljes szélességében az utca középvonaláig az utcaszakasz tisztántartásáról, 

gyommentesítéséről az ingatlanok felett rendelkezni jogosult/tulajdonos, kezelő, haszonélvező stb./ 

köteles gondoskodni. Ez alól kivétel: az állami kezelésben levő utak területe ahol a tisztántartási 

kötelezettség az út padkájáig terjed ki. 

 

(2) Az utcaszakasz tisztántartása során keletkezett szemetet nem szabad a közterületen hagyni, az 

utca töltésére használni és annak elszállításáról, megsemmisítéséről az ingatlan felett rendelkezésre 

jogosult köteles gondoskodni. 

 

(3) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó közterületek állandó tisztántartásáról és síkosság 

mentesen tartásáról, az ott keletkezett hulladék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. 

 

(4) A közutak belterületi szakasza mentén lévő ingatlanok felett rendelkezni jogosultak kötelesek az 

ingatlan előtti árkok állandó tisztántartásáról, és a csapadékvíz elszikkasztásáról vagy tovább 

folyásáról, illetve a /kapubejárók/ gyalogosbejárók jó karban- és tisztántartásáról gondoskodni. 

 

(5) Az ingatlan előtti járdaszakaszt reggel 7 óráig kell megtisztítani. A hóeltakarításról, a síkos 

járdarész síkosság mentesítéséről, továbbá – ha fagyás veszélye nem áll fenn – locsolással történő 

portalanításáról az ingatlan felett rendelkezésre jogosult köteles gondoskodni. 

 

(6) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, szállításakor köz- vagy 

magánterület beszennyeződik, a szennyezést elkövető köteles azt azonnal megszüntetni. 
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A közterületi árusítás, használat (közterület-foglalás) 

 

3. §1 

 

(1) Közterület elfoglalására az alább felsorolt esetekben adható engedély: 

 

 Közterületi árusítások: 

 1./ Helyhez kötött közterületi árusítás esetén 

    (1 db személygépkocsi + 1 db utánfutó + 5 m2 árusító hely) 

 2./ Mozgóárusítás  

 3./ Mozgóbolti tevékenység (árusítás) 

 

 Közterület-használatok: 

 1./ Közterületen álló építmény 

 2./ Vendéglátó egység terasza, előkertje 

 3./ Közterületbe 10 cm-t meghaladóan benyúló reklámtábla  

    /hirdetőtábla, fényreklám, stb./ kihelyezés 

 4./ Bérlovagoltatás 

 5./ Mutatványos hirdetményes és kistermelői tevékenység 

 6./ Építőanyag tárolás 

 7./ Lakodalmas sátor elhelyezése 

 8./ Közterületi politikai hirdetés 

 9./ Közműépítési munka  

 10./ Közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edény, reklámfelülettel 

 11./ Utcabál 

 12./ Eladó gépjárművek elhelyezése 

 13./ Közterület filmforgatási célú használata 

 

(2) Az (1) bekezdésben engedélyezhető árusítás és a közterület-foglalás díjait a rendelet 2. sz. 

mellékletében megállapított mértékben köteles fizetni az engedélyes.  

 

(3) Nem adható engedély abban az esetben, ha a közterületi elárusítóhelytől – közúton számítva 100 

m-en belül – hasonló cikkeket árusító üzlet működik. 

 

A közterület filmforgatási célú használata 

 

4. § 

 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás 

forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-

használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni. 

 

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-

testületi hatásköröket a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben gyakorolja. 

 

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 

Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú 

filmalkotások. 

 

                                                           
1 Módosította a 12/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 23-tól. 
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(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke legfeljebb 50% lehet. 

 

(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot. 

 

(6) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-

használat a többi napokon naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 

 

(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 

események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a 

közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-

használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az 

esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 

 

(8) A filmforgatás során a szomszédos ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem 

tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

 

(9) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 

vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg 

kell tagadni. 

 

Hatásköri és záró rendelkezések 

 

5. § 

 

(1) Ezen rendeletben szabályozott esetekben a közterület-árusítási használati (közterület-foglalás) 

engedélyezési hatáskört a polgármesterre ruházza át. A közterületi árusítási, használati 

engedélyezési eljárásra közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL 

törvény előírásait kell alkalmazni. 

 

(2) Ezen rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba. 

 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2001. (IV. 19.) önkormányzati 

rendelet és a módosításáról szóló 12/2014. (XI. 7.) rendelet. 

 

Foktő, 2015. április 29. 

 

 

 

 Bakai Károly s. k. Tóth Zoltán s. k. 

 polgármester aljegyző 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2015. október 26. napján: 

 

 

 

 Bakai Károly Tóth Zoltán 

 polgármester aljegyző 
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1. melléklet a 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 

közterület-használat engedélyezése iránt 

  

  

1.)     A kérelmező neve, személyi ig.száma: …………………………………………………… 

2.)     Állandó lakhely, székhely címe:………………………………………………………….. 

3.)    Közterület-használat célja:…………………………….  Időtartama:……………………. 

4.)     A közterület-használat 

a.)    helye: …………………………………………………………………………………. 

b.)    módja, mértéke (m2-ben, db-ban)…………………………………………………..…    

c.)    az engedélyhez használt utca berendezési tárgy, jármű műszaki leírása(anyaga, rögzítés módja, 

forgalmi rendszáma, típusa, stb.): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

  

5.)     A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat  

(pl. iparjogosítvány, vállalkozói igazolvány, működési engedély) száma: 

  

……………………………………………………………………………………………… 

  

6.)     Elárusító-, hirdető-berendezés, vendéglátó-ipari előkert elhelyezéséhez, illetve  

létesítéséhez helyszínrajzot kell a kérelemhez csatolni.      

  

  

Dátum:……………………………………….. 

  

       ………………………………………… 

                 kérelmező aláírása 
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2. melléklet a 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Közterület-használati díjak 

 

1. Piaci és pultos árusítás  0,- Ft/m2 

 

2. 

 

Mutatványos tevékenység (lánchinta, céllövölde, sátor) megkezdett naponként, 

ténylegesen elfoglalt terület alapján 

 

 

70,- Ft/m2 

 

3. 

 

Építési anyagok, tüzelő anyagok, mezőgazdasági termények tárolása esetén a 

ténylegesen elfoglalt terület alapján, megkezdett naponként 

 

 

10,- Ft/m2 

 

4. 

 

Mezőgazdasági gép, vontató, vontatmány, tehergépjármű, autóbusz tárolása 

darabonként és megkezdett naponként 

 

 

500,- Ft/db 

 

5. 

 

Személygépkocsi tárolása darabonként és megkezdett naponként 

 

300,- Ft/db 

 

6. 

 

Ideiglenes jellegű építmény, faház, pavilon, terasz a ténylegesen elfoglalt terület 

alapján, megkezdett naponként 

 

 

5,- Ft/m2 

 

7. 

 

Közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a ténylegesen elfoglalt terület 

alapján, megkezdett naponként 

 

 

100,- Ft/m2 

 

8. 

 

Közút teljes lezárása esetén a ténylegesen elfoglalt terület alapján, megkezdett 

naponként 

 

 

500,- Ft/m2 

 

A feltüntetett díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 


