
MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/1994. (I. 31.)  ÖNKORMÁNYZATI  R E N D E L E T E 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL ÉS A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 

I. fejezet 

 

1. § 

 

A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki. 

2. § 

A közterület Magyarkeszi település belterületén levő utca, tér, járda, játszótér, piac, park, 

parkosított terület. 

II. fejezet 

3. § 

(1) A közterület használatáért díjat kell fizetni. 

(2) A közterület-használati díj mértékét a képviselő-testület évente állapítja meg. 

(3)1 

(4)2 A közterület-használati díjak mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

4. § 

(1) Belterületen, továbbá külterületi lakott helyeken közterületet elfoglalni, illetve a 

rendelkezéstől eltérő módon használni csak engedély alapján lehet. 

(2)3  

(3)4 A közterület-használati engedélyezésről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 

 

4/A §5 

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

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

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

alkalmazni. 

 

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

képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

 

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

Közérdekű célokat szolgának különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő 

témájú filmalkotások. 

 

(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50 % lehet. 

 

 

                                                 
1 A 13/2006. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezve 
2 Mód.: 13/2006. (XI. 18.) Ör. Hatályos: 2006. november 18-tól 

  3 A 13/2006. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezve. 
4 Mód.: 8/2005. (XI. 8.) Ör. Hatályos: 2005. november 8-tól 
5 Mód.: 9/2013. (VII. 31.) Ör. Hatályos 2013 augusztus 1-jétől.  



4/B §6 

 

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

 

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A 

közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 

 

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

természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell 

meghosszabbítani és közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmfogatás akadályozott 

volt. A közterület-használatot ilyen esemény estén az akadály elhárulása után azonnal, 

természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 

 

(4) A kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-

használathoz e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. 

 

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

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

tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

 

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

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

jóváhagyását meg kell tagadni. 

5. § 

(1) A közterület-használati engedélyt meghatározott időtartamra: 

a.) egész évre, 

b.) hónapra, és 

c.) napra lehet kiadni. 

 

 (2) A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a meghatározott időtartamra kell 

megállapítani. 

6. § 

A közterület-használati díjat az Önkormányzat költségvetési számlájára csekkbefizetési lapon, 

vagy készpénzben a pénztárba a közterület használatának megkezdésekor kell befizetni. 

 

7. § 

Használati díjat magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt köteles fizetni. 

8. § 

A házingatlanok használói (bármilyen jogcímen) gondoskodni kötelesek a használatukban 

levő belterület előtt és mellett a közterület tisztántartásáról, a közterületen levő fák és 

parkosított közterületek rendszeres gondozásáról és locsolásáról. 

 

9. § 

A közterületen levő létesítményeket (fák, virágágy, virágtartó, parkosított terület kerítése) 

minden természetes és jogi személy köteles megóvni mindennemű károsodástól. 

 

                                                 
6 Mód.: 9/2013. (VII. 31.) Ör. Hatályos 2013 augusztus 1-jétől. 



10. § 

 

Közterületen parkot, játszóteret, létesíteni és használatba venni, szobrot, emléktáblát 

elhelyezni, illetve bármelyiket megszüntetni csak engedéllyel szabad. 

 

11. § 

A kijelölt területet a használat után az igénybevevő köteles az eredeti állapotra  helyreállítani, 

vagy ha ez nem lehetséges az okozott kárt megtéríteni. 

 

12. § 

 

A közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól felmentés nem adható. 

13. § 

Az l. mellékletben rögzített díjtételeket a piac, vásár, búcsú területén a Polgármesteri Hivatal 

megbízott dolgozója szedi be, átvételi elismervény (csekk, blokkok, nyugta, stb.) ellenében. 

Karján megkülönböztető karszalagot visel.  

 

14. § 

 

Nem terheli közterület-használati díjfizetési kötelezettség: 

         a.) jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személyeket; 

         b.) egészségvédelmi, egészségügyi demonstrációban, információnyújtásban részt  

 

15. §7 

 

III. fejezet 

 

16. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 

(3) A jegyző köteles a még el nem bírált ügyeket a jelen rendelet hatálybalépésétől az 1. 

melléklet kategóriái szerint besorolni. 

 

 

Magyarkeszi, 1994. január 31. 

 

 

                 Kiss Károly sk.     dr. Marosi Andrea sk. 

                 polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Az 5/2012. (V. 30.) Ör. hatályon kívül helyezte 



 

 

(1. sz. melléklet)8 

 

 

 

 

 

Közterület-használati és terembérleti díjak mértéke: 

 

 

 

1. Kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások     1000 Ft/nap 

 

2. Egyéb célra közterületet használók                                  500 Ft/nap 

 

3. Személygépkocsi                                                              500 Ft/db 

 

4. Utánfutó                                                                            400 Ft/db 

 

5. Terembérleti díj                                                                500 Ft/óra 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
8 A 13/2006. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel módosítva. 

 


