
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2008.június 24-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi 
               ülésről. 
 
Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,  Barna 
Zoltán, Hubainé Szabó Margit, Juhász Dávid, Ködmön Levente Gergely, Magyar 
Vilmosné,  Pádár István képviselők ( 8 fő ). 
 
Igazoltan távolmaradt:    Gál Tiborné és Medve Éva képviselők (2 fő)                                     
 
Tanácskozási joggal megjelent Mácsik Éva Többcélu Kistérési Társ.igazgatónője, 
                                                      Dr.Eperjesi Tamás Vidékfejlesztési Iroda vezetője, 
                                                      Patkóné Rőczey Krisztina alezredesnő Hatvan 
Városi 
                                                      Rendőrkapitányság, 
                                                      Pauer István Horti kmb-s, 
                                                      Micskó Tibor Új Nyugalomcsoport vezetője, 
                                                      Balázs Gábor BGS Ingatlanfejl.tanácsadó, 
                                                     Pethőné Varga Mária Fundamentes Ltp 
képviseletében, 
                                                     Dr.Balázs László jegyző, 
                                                     Toldi Ernő  CsCKÖ elnöke 
                                                        
 
Morvai István polgármester: 
 

Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 
képviselő közül 8 fő megjelent.              
   
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a meghívón feltüntetett napirendi 
pontokat tárgyalják meg, melyek a következők: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
      Előadó: Morvai István polgármester 
 
2./ Tájékoztató jelentés a Kistérségi Többcélú Társulás által ellátandó feladatok  
      végrehajtásáról. 
      Előadó: Mácsik Éva Többcélú Kistérségi Társulás igazgatónője 
 
3./ Jelentés a település közrendjéről és közbiztonságáról. 
      Előadó: Patkóné Rőczey Krisztina alezredesnő Hatvan Város 

Rendőrkapitányság, 
                   Micskó Tibor Új Nyugalomcsoport vezetője 
 

4./ Indítványok, bejelentések 
 
1.napirendi pont tárgyalása: 
 



A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, 
sem hozzászólás nem hangzott el. 
 
2. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a tájékoztató jelentés a Többcélú 
Társulás által ellátandó feladatok végrehajtásáról a testület tagjai a meghívóval 
együtt megkapták. Kéri, hogy azzal kapcsolatos észrevételeiket, hozzászólásaikat 
tegyék meg az itt lévő társulási tisztségviselők felé. 
 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjai, hogy 
fogadják el a tájékoztató jelentést. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
32/2008.(VI.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestület a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás munkaszervezetének munkájáról szóló -   az ezen jegyzőkönyv 
mellékletét képező -  tájékoztató jelentést elfogadja.   
 
 
3. napirendi pont tárgyalása: 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a rendőri és polgárőri beszámolót a 
meghívóval együtt megkapták. 
Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat a napirendi ponttal 
kapcsolatban tegyék meg. 
 
Szóbeli kiegészítés: 
 

Patkóné Rőczey Krisztina alezr.nő: 
 

Elmondja, hogy  az év során a kmb-s várhatóan nyugdíjba vonul, ezért Ime Gábor 
pótlása nagy feladatok fog jelenteni a kapitányságnak. A körzeti megbizotti rendszer 
marad mert úgy ítéli meg a megyei rendőrkapitánnyal egyetértésben, hogy a körzeti 
megbízotti rendszer, amelyet 2005-ben visszaállítottak hatékonyabb rendőri munkát 
tesz lehetővé a településen mint az őrs. Szóbeli kiegészítésként a beszámolóval 
kapcsolatban elmondja, hogy a múlt évben a település bűnügyi mutatói nem 
romlottak.Összességében példaértékűnek tartja az önkormányzat, a rendőrség és a 
polgárőrség együttműködését a település érdekében. Ez az együttműködés lehet az 
alapja annak, hogy a jövőben a bűnözés a településen tovább szoruljon vissza.   
 
Hozzászólások: 
 



Magyar Vilmosné képviselő 
 

Valamennyiük nevében megköszöni a rendőrségnek és a polgárőrségnek a 
községben elvégzett munkát. Sok sikert kíván a jövőre. 
 
Morvai István polgármester: 
 

Elmondja a testület tagjainak, hogy 2005.óta a rendőrség és az önkormányzat 
kapcsolata látványosan javult. A vezetők évek óta méltányolják  a képviselőtestület 
azon törekvését, hogy a településen körzeti megbízott működjék.  Reméli, hogy a 
kmb-s intézmény a településen a jövőben is megmarad. 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el javasolja a testület tagjainak a 
beszámoló elfogadását. 
 
A képviselőtestület tagjai 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
33/2008.(VI.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az ezen jegyzőkönyv 
mellékletét képező beszámolókat. 
A képviselőtestület köszönetét fejezi ki a helyi körzeti megbízottnak és a településen 
működő Új Nyugalomcsoportnak. 
 
 
4. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy Balázs Gábor ügyvezető kereste meg a 
tulajdonában lévő Csány községben Ágó patak belterületi határ 3201 hrsz-ú közút 
melletti mezőgazdasági területek településrendezési tervének módosítása végett. 
Elmondja, hogy a tulajdonában van a település határában található egykori halastó. 
A volt tó gátjai záportározóként funkcionálnak jelenleg. Sajnos a volt tó 83 hektárján 
a vízmennyiség nem pótolható. Jelenleg egy elhanyagolt, hasznosítatlan terület. 
Eredeti funkciója – halastó – nem állítható helyre. A tulajdonos szeretné a területét 
hasznosítani úgy, hogy ki szeretne alakítani egy 53 ha ipari területet és 30 ha-s 
tározót. A 30 ha-s tároló 570 m3 befogadóképességű lenne. Ez a vízügyi 
szakemberek szerint elegendő a záportározónkénti üzemeltetéshez. A fennmaradó 
területen pedig ipari parkot szeretne kialakítani a tulajdonos, kihasználva a terület 
rendkívül jó fekvését és a közművek közelségét. Az ipari park logisztikai központként, 
vagy termelő üzemek kialakításából állna a befektetők igénye szerint. Balázs Gábor 
ehhez kéri a testület támogatását, mivel ebből a településnek több haszna is 
származna. Elsőként a záportározó funkciója helyreállna az objektumnak, mivel a 
kotrást a 30 ha-on elvégeznék. Másodsorban helyben teremtenének munkahelyeket 
és az önkormányzatnak ebből bevétele származna, ezért maga részéről támogatja a 
tervet, Balázs úr ugyanis korrekt üzletember módjára vállalta, hogy a rendezési terv 
módosításával kapcsolatos költségeket fedezi. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy 
tegyenek fel kérdéseket  Balázs Gábor úrnak .  
 



Ködmön Levente képviselő: 
 
Hány horgászstég kialakítását tervezi Balázs úr ? 
 
Válasz: 
 
Balázs Gábor BGS Ingatlanfejl . és tanácsadó  Szolg. Kft ügyvezetője: 
 
A víztározó egy részének horgásztóként történő üzemeltetése a jövő nagy kihívása, 
egyenlőre a kérdésre pontos választ nem tud adni. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a kérdést és a választ és mivel más kérdés nem hangzott el, szavazásra 
teszi fel a kérdés a rendezési terv leendő módosításáról. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  
 
 
34/2008.(VI.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta 
Balázs Gábor BGS Ingatlanfejlesztési tanácsadó és szolgáltató Kft ügyvezetőjének a 
kérelmét a Csány község külterületén található Ágói patak, 018 hrsz-ú vésztároló 
területének felülvizsgálata és az Ágói patak belterületi határ 3201 hrsz-ú közút 
mezőgazdasági területek által határolt térség településrendezési tervének 
módosítására.  
 
A képviselőtestület a kérelmet  úgy támogatja, hogy a fentieket érintő 
településrendezési terv módosításával kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza  Morvai István polgármestert, hogy a 
településrendezési terv módosítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a szükséges 
hatóságokkal és az ezzel kapcsolatos tervezői szerződést írja alá. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  Morvai István polgármester 
 
Morvai István  polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy jogszabály változás végett szükségessé 
vált a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata.  
A felülvizsgálat az önkormányzat költségvetését elfogadó helyi rendelet 
mellékletének módosítására terjed ki. A tervezetet a meghívóval együtt megkapták. 
Kéri a testület tagjait, hogy azt mondják ki rendeletté. 
 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 



 
 
 
 
 

CSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
8/2008. (VI.24.) sz. rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.12) rendeletének 
módosításáról 

 
Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló – többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2008. évi költségvetésről alkotott 
2/2008(II.12. ) rendeletét (a továbbiakban : R) a következők szerint módosítja: 

 

 

1. §  
 
A R. 11. sz. melléklete helyébe a következő lép: 
 
   11.sz. melléklet a  2/2008.(II. 12.) önkormányzati rendelethez 
 

11. sz. melléklet 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. január 01-től 28.500,- Ft, 

352/2007. (XII.23.) Kormány rendelete alapján. 

Ezen térítési díj táblázat 2008. július 01-től hatályos 
 

 

Szociális étkezők térítési díja 
 

 

 

Jövedele

m 

összege 

 

 

Jövedelemm

el nem 

rendelkezők 

Régi 

ellátot

t 

esetén 

 

Új ellátott esetén 

I, 

2007. 

évben 

is 

ellátot

t 

II, 

Nyugdíjminimu

m 150%-a alatti 

jövedelemmel 

rendelkezők 

- 42.750,- Ft-ig 

III, 

Nyugdíjminimu

m 150-300%-a 

közötti 

jövedelemmel 

rendelkezők 

42.751,- Ft – 

85.500,- Ft 

IV, 

Nyugdíjminimu

m 300%-a 

feletti 

jövedelemmel 

rendelkezők 

85.501,- Ft-tól 

Ebéd 

(adag) 

 

Térítésmente

s 

50,- Ft 

+ 

ÁFA 

50,- Ft + ÁFA 50,- Ft + ÁFA 115,- Ft + ÁFA 

Szállítás 

(nap) 

Térítésmente

s 

20,- Ft 

+ 

ÁFA 

20,- Ft + ÁFA 20,- Ft + ÁFA 20,- Ft + ÁFA 

 

 



Házi segítségnyújtás óradíja  
 

 

 

Jövedelem 

összege 

 

 

28.500,- Ft 

alatti 

jövedelemmel 

rendelkezők 

Régi 

ellátott 

esetén 

Új ellátott esetén 

 

 

I, 2007. 

évben is 

ellátott 

II, 

Nyugdíjminimum 

150%-a alatti 

jövedelemmel 

rendelkezők 

28.501,- Ft – 

42.750,- Ft 

III, 

Nyugdíjminimum 

150% feletti 

jövedelemmel 

rendelkezők 

42.751,- Ft-tól 

Óradíj Térítésmentes 25,- Ft 25,- Ft 145,- Ft 

A szociális étkeztetés térítési díj alapja: 
 

Önköltségszámítás: 

- 2007. évben az étkeztetés teljes költsége                                                                   

2.976.000,- 

- Ellátottak száma 2008 évre tervezett 32 fő  252 munkanappal 

  2.976.000 Ft : 252nap = 11.810 / 32 fő = 369 Ft                           Kerekítve: 370 Ft 

 

Intézményi térítési díj: 

 

I,  régi 2007. évben is ellátott esetén: 

   - normatíva összege 82.000Ft/fő x 30 fő                                                                  

2.460.000,- 

   - önköltség 1 főre: 370Ft x 30 fő x 252 nap                                                             

2.797.200,- 

   - különbség                                                                                                                  337.200,- 

   - számítás 1 ellátott étkezési költsége 1 napra 

     337.200 Ft : 252 nap = 1.338Ft : 30 fő = 45 Ft                   Kerekítve: 50 Ft + ÁFA/adag 

   - szállítási költség: 20 Ft + ÁFA / nap 

 

II. Legkisebb öregségi nyugdíj 150%-a alatti jövedelemmel rendelkező új ellátott esetében: 

     - normatíva összege: 92.500Ft/fő x 1 fő                                                                       

92.500,- 

     - önköltség 1 főre: 370Ft x 1 fő x 252 nap                                                                   

93.240,- 

     - különbség:                                                                                                                       

740,- 

     - számítás 1 ellátott étkezési költsége 1 napra 

       740 Ft : 252 nap : 1 fő = 2,94 Ft                                       Kerekítve: 50 Ft + ÁFA/adag 

     - szállítási költség: 20 Ft + ÁFA/ nap                        

 

III. Legkisebb öregségi nyugdíj 150%-a és 300%-a közötti jövedelemmel rendelkező új 

ellátott esetén: 

       - normatíva összege: 82.000Ft / fő x 1 fő                                                                    

82.000,- 

       - önköltség 1 főre: 370Ft x 1 fő x 252 nap                                                                   

93.240,- 



       - különbség:                                                                                                                  

11.240,-   

       - számítás1 ellátott étkezési költsége 1 napra 

         11.240 Ft : 252 nap : 1 fő = 44,6 Ft                               Kerekítve: 50 Ft + ÁFA/adag 

       - szállítási költség: 20 Ft + ÁFA / nap 

 

IV, Legkisebb öregségi nyugdíj 300%-a feletti jövedelemmel rendelkező új ellátott esetén: 

       - normatíva összege: 65.000 Ft/fő x 1 fő                                                                       

65.000,- 

       - önköltség 1 főre: 370 Ft x 1 fő x 252 nap                                                                   

93.240,- 

       - különbség:                                                                                                                   

28.240,- 

       - számítás 1 ellátott étkezési költsége 1 napra 

         28.240 Ft : 252 nap : 1 fő = 112 Ft                                 Kerekítve:  115 Ft + ÁFA/adag 

       - szállítási költség: 20 Ft + ÁFA/nap 

 

A házi segítségnyújtás térítési díj alapja: 
 

Önköltségszámítás 

 

- 2007. évben ráfordított költség                                                                                     

2.929.000,- 

- ellátottak száma 2008. évre tervezett: 17 fő 

   252 munkanap x 6 óra = 1512 óra x 2 fő = 3024 óra 

   2.929.000 Ft : 3024 óra = 969 Ft                                         Kerekítve: 970 Ft 

 

Intézményi térítési díj: 

 

- arányosítás: 15 fő ellátva 3024 órában 

- régi ellátott: 13 fő tervezett = 15 fő / 13fő = 0,90 x 3024 óra =                            2722 óra 

- 150% jövedelemig: 1 fő tervezett = 1 fő / 19 = 0,05 x 3024 óra =                          151 óra 

- 150% jövedelem felett: 1 fő tervezett = 1 fő / 19 fő = 0,05 x 3024 óra =                151 óra 

   Összesen:                                                                                                                3024 óra 

  3024 óra : 15 fő = 202 óra / 252 nap = 0,8 óra átlag 1 ellátott gondozási ideje. 

  0,8 óra x 970 Ft = 776 Ft x 13 fő = 10.088 Ft x 252 nap =                                        

2.542.176,- 

  0,8 óra x 970 Ft = 776 Ft x 1 fő = 776 Ft x 252 nap =                                                  

195.552,- 

  0,8 óra x 970 Ft = 776 Ft x 1 fő = 776 Ft x 252 nap =                                                  

195.552,- 

I, tervezett régi létszám 13 fő, 2007. évben is ellátottak esetében 13 fő 

    - normatíva összege  190.000 Ft / fő x 13 fő =                                                        

2.470.000,- 

                                                                                                                                  -  

2.542.176,- 

    - eltérés:                                                                                                                         

72.176,- 

       72.176 Ft : 2722 óra = 26,5 Ft                                          Kerekítve: 25 Ft/ óra 

 



II, Legkisebb öregségi nyugdíj 150%-a alatti jövedelem esetén 1 fő 

   - normatíva: 270.000 Ft / fő x 1 fő                                                                               

270.000,- 

                                                                                                                                      - 

195.552,- 

   - eltérés:                                                                                                                         

74.448,- 

     74.448 Ft                                                                             Kerekítve: 25 Ft/óra 

 

III, Legkisebb öregségi nyugdíj 150%-a feletti jövedelem esetén 1 fő 

       - normatíva: 173.700 Ft / fő x 1 fő                                                                           

173.700,- 

                                                                                                                                      - 

195.552,- 

       - eltérés:                                                                                                                      

21.852,- 

       21.852 Ft : 151 óra = 144,70 Ft                                        Kerekítve: 145 Ft / óra                                                                                

  

 

            2. § 
 

Záró rendelkezések 
 
Ezen  rendelet 2008-07-01-én  lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.  
 
 
 
                             Morvai István                                      Dr. Balázs László   
                             polgármester                                                jegyző 
 

 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy törvényességi észrevétel érkezett a 
Közigazgatási Hivataltól. Ebben felhívják az önkormányzat figyelmét, hogy a 
közterület használatát szabályozó rendelete részben jogsértő. A rendelet 
módosításának tervezetét a képviselőtestület tagjai a meghívóval együtt megkapták. 
Kéri, hogy azt változtatás nélkül fogadják el. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

 
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI  KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

9/2008. (VI. 24.) rendelete 
 



a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, és a 
közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról, és 
annak szabályairól 
 
Csány község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
Törvény 54. § (1) bekezdésben foglaltakra a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A rendelet célja: 

 
a) azon helyi szabályok megállapítása, amelyek községképi, község 
rendezési, környezetvédelmi, és közlekedés biztonsági szempontok 
figyelembevételével határozzák meg a közterület használat szabályait, 
lakossági igényekre, műemlékvédelmi,   közlekedésbiztonsági szempontokra 
tekintettel, 
b) a közterület-használati díj mértékének, és fizetési módjának 

meghatározása, 
c) szabályozása az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel 
kapcsolatos eljárást. 

 
2. § 

A rendelet tárgyi hatálya 
 
A rendelet tárgyi hatálya kiterjed: 

a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként ( közút, járda, tér, közpark) 
nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá, 
b) a belterületi földrészletek, illetőleg építmények ( épületárkádok alatti járda) 
közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület). 
 

3. § 
A rendelet személyi hatálya 

 
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes, és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó, vagy ideiglenes 
jelleggel Csány község területén tartózkodnak és tevékenykednek. 
 

4. § 
Általános rendelkezések 

 
1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit 
rendeltetésüknek          megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános 
magatartási szabályok betartásával- a rendeletben foglalt kivételekkel mindenki 
ingyenesen használhatja. 
2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához közterület-használati engedély 
szükséges. 
3) A közterület használatáért a közterület – használati engedély birtokában a 
használó használati díjat köteles fizetni, e rendelet 12. §-a szerint. 
4)  A díjszabást a Képviselő-testület évente január 31-ig felülvizsgálja. 



5) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló 
hirdető berendezések, figyelmeztető, és tájékoztató táblák elhelyezését is) 
jogszabály, valamely hatóság, vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, 
a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén 
adható meg. 
6) Az engedélyes köteles a használat során az igénybe vett területet, és környezetét 
tisztán tartani, és gondozni. 
 

5. § 
A közterület–használati engedély 

 
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 engedélyt az építési 
(létesítési) engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie. 
3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével 
kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék  elhelyezése céljából szükséges, az 
engedélyt a tulajdonosnak, vagy a kivitelezőnek kell kérnie. 
4) A közterület-használati engedélyt  az 1. számú melléklet szerinti kérelem 
kitöltésével kell 
igényelni. 
5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni 

a 
közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot. 
6)  A közterület-használati engedély iránti kérelem illetékköteles; az illetékekről szóló 
1990. 
évi XCIII. Törvénynek az államigazgatási eljárási illetékekre vonatkozó szabályai 
szerint 
kell eljárni. 
 

6. § 
A közterület-használati engedély igénylésének esetei 

 
1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
 

a) a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, egyéb – nem önálló 
- hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezéséhez, 
b) árusító fülke (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány 
árusítására szolgáló bódé), árusító pavilon, büfé kocsi közterületi 
elhelyezéséhez, 
c) önálló hirdető berendezések, reklámtáblák, hirdető oszlopok, árubemutató 
vitrinek közterületi elhelyezéséhez, 
d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, sitt, illetve építési 
törmelék konténerben történő közterületi tárolásához, 
e) kiállítás, alkalmi vásár céljára igénybevett közterület használatához, 
f) vendéglátó ipari előkert, és vendéglők, kereskedelmi és szórakoztató 
egységek, intézmények által elfoglalt közterület igénybevételéhez, 



g) cirkusz (sátoros, illetve vándorcirkusz) céljára igénybevett közterület 
használatához, 

mutatványos tevékenység 
h) üzleti rakodás céljára igénybevett közterület használatáért, üzleti szállítás, 
vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, 
i) filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges technikai terület 
igénybevételéhez (kivéve a helyi közérdekű televíziós és filmfelvételeket), 
j) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény 
közterületi elhelyezéséhez, 
k) elektromos kapcsolószekrény, transzformátor állomás, egyéb elektromos 
berendezés közterületi elhelyezéséhez, 
l) víz, és csatornázási műveknek, a gázműveknek, valamint a köztisztaságot 
végző egyéb szerveknek a közérdekű feladataik ellátásával kapcsolatos 
építmények, és tárgyak elhelyezésére, 
m) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alakzatos zászlórúd, és 
köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, 
tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére, kivéve az Önkormányzatot, 
n) fizetőparkoló üzemeltetésére, 
o) sport- és kulturális rendezvények céljára, kivéve  az Önkormányzat szervei, 
és intézményei, 
p) a kereskedelmi, és szolgáltató létesítményekhez a közút területén kívül 
szükséges gépjármű várakozóhelyek biztosítása, kialakítása céljára, 
q) közhasználatra még át nem adott közterületnek, (pl. meg nem nyitott utca) 
ideiglenes használatára, 
r) lakosság számára a közterületekre kihelyezett konténerek, továbbá a 
hulladékhasznosítási célból elhelyezett hulladékgyűjtők közterületi 
elhelyezéséért, kivéve Önkormányzat, 
s) közterületi ivókutak elhelyezéséért, kivéve Önkormányzat, 
t) választással, népszavazással kapcsolatos kampánytevékenység végzése 
céljából igénybe vett közterület használatához. (pl.: kampánysátor, kampány-
stand), 
u) közműbekötéssel kapcsolatos közterület- bontás során igénybevett 
közterület- használata, 
v) közműberuházással, közműfelújítással kapcsolatos közterület-használat, 
építőanyag, munkagép, munkaeszköz, lakó, vagy szerszámtároló konténer 
közterületen történő tárolása, kivéve az Önkormányzatot, 
w) közterületen elhelyezett kerékpár-tárolók elhelyezésére. 

 
7. § 

                        Közterület – használati engedélyhez nem kötött tevékenységek 
 
1) Az alábbi tevékenységekhez 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 irányításának célját szolgáló 
berendezések 
     elhelyezéséhez, 



c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai távközlési 
kábelek 
    hibaelhárítása érdekében végzett munkához. 
            d) azonnali hibaelhárítás céljából az elektromos-, a gáz-, a víz- és csatorna 
hálózat  
            üzemeltetőinek. 
 
 

8. § 
Az engedélyező hatóság 

 
1) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a Polgármester 
jár el. 
2) A kérelmet a Polgármesterhez kell e rendelet 1. számú mellékletében szereplő 

minta szerint 
benyújtani. 
3) A közterület állandó jellegű használata építmény létesítése céljára a funkció 

megkötésével 
hagyható jóvá, továbbá feltételeként ki kell kötni, hogy az engedélyes meghatározott 
időn belül az építési engedélyt köteles megszerezni, illetve a felépítményt a 
szerződés lejártakor köteles a közterületről térítésmentesen –saját költségen- 
elszállítani. 
4) A közterület rendszeres használatára a használóval területbérleti szerződést lehet 
kötni a Képviselő – testület hozzájáruló határozata alapján. A területbérleti szerződés 
aláírására a Polgármester jogosult. 
5) Egyedi szerződéskötés esetén el lehet térni a rendelet 2. számú mellékletében  
meghatározott díjaktól. 
 

9. § 
Az engedély megadása, elutasítása 

 
1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi 
szabályzatot, a   szabályozási terveket, a faluképi és műemlékvédelmi, a 
köztisztasági, továbbá a  közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt 
követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl. vállalkozói igazolvány, 
működési engedély) meglétét is. 
2) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható. 
3) A közterület-használati engedélynek az 1. számú mellékletben felsoroltakat kell 
tartalmaznia. 
4) Az anyagok, és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell 
kötni, hogy a     tárolás csak a munka-, baleset-, tűz- és egészségvédelmi 
óvórendszabályoknak előírt módon történhet. 
5) Az építési munka végzésének tartamára   szóló   közterület-használati  
engedélyben: 

a) szükség szerint elő kell írni a közterület felől a faluképi követelményeket 
kielégítő, takaró-védőkerítés létesítését, 
b)  elő kell írni, ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni, és a 

gyalogközlekedés a 
másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, az engedélyes köteles a 
gyalogosok             számára védőtetővel ellátott átjárót  létesíteni, és azt 



szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló 
oszlopokat, és ezek alátéteit jól láthatóvá tenni. 

6) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell 
jelölni, 
hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen, vagy körzetben 
járműről, vagy    más módon történhet-e. 
7) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt kiadni csak idény -
jelleggel, az 
adott élelmiszer árusításához jogszabályban előírt feltételek, szakhatósági 
engedélyek megléte esetén lehet. 
8) Az  engedély  megadása,  vagy  megtagadása  ügyében  hozott  határozatot  
közölni  kell: 

a) az engedélyt kérővel, 
b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, 
c) élelmiszerárusítás esetében az állami közegészségügyi felügyelővel, 

továbbá 
d) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervvel. 

 
10. § 

Az engedély érvénye 
 

1) Az engedély lehet: 
a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 
b) megállapított feltétel bekövetkeztéig,  
c) visszavonásig érvényes. 

2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott    
tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. 
3) A határozott időre szóló közterület-használati engedély, - melynek legrövidebb 
időtartama legalább 1 hét - kérelemre többször meghosszabbítható.  
4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti 
állapotot -minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani, a hatóság által előírt 
módon. Ellenkező esetben a hatóság az engedélyes terhére állíttatja helyre a 
közterületet. Közérdekből történő visszavonás esetén az engedélyező hatóság ettől 
eltérő döntést is hozhat 
5) Közhasználatú zöldterületek használata esetében az engedélyes köteles a 
növényzet    megfelelő védelméről gondoskodni, és a tevékenység befejezését 
követő 8 – külön engedéllyel 15 - napon belül az eredeti állapotot helyreállítani. 
6) A választási kampány ideje alatt a közterületen elhelyezett propaganda-anyagok 
eltávolítása annak a kötelessége, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében azt 
elhelyezték. A plakát eltávolítását legkésőbb a szavazást követő 30 napon belül el 
kell végezni. 
7) A meghatározott időre szóló engedély érvénye - az engedélyesnek az 
engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 3 nappal benyújtott kérelmére -  
meghosszabbítható,  illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. 
8) Meghosszabbításra a kérelem beadására vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 
9) Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során az engedélyt 
kiadó     köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabályban előírtakat 
betartja-e. 
 



11. § 
Nem adható közterület-használati engedély 

 
1) Nem adható közterület-használati engedély: 
 

a) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes 
hozzájárulásával, 

b) műemlékileg, vagy egyéb szempontból védett területre, csak a műemléki, 
illetve egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával, 
c) tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, tűzijáték kivételével, 
d) az eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására,  
e) szexuális áruk forgalmazására, 
f) teher és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató 
munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, 
közterületen való tárolására, 
g) üzemképtelen, illetve forgalomból ideiglenesen, vagy véglegesen kivont 
jármű tárolására,  
h) a lakosság nyugalmát, a közrendet, a közérdeket, és a közerkölcsöt sértő 
tevékenység végzésére, 
i) környezetszennyező, közbiztonságot veszélyeztető, egészséget károsító 
tevékenységre, 
j) egy éven belül annak, akinek előzőleg az engedélyét szabálytalan 
közterület-használat miatt visszavonták, illetve annak, aki az engedélyben 
szereplő díjat nem fizette meg, 
k) a KRESZ előírásait sértő tevékenységre, illetve a közúti közlekedést 
szabályozó táblák, egyéb közúti jelzések, berendezések 10 méteres 
körzetében nem adható ki engedély, 
l) közterületi zöldfelületen kereskedelmi és szolgáltató tevékenységre, 
járművek tárolására, a helyben szervezett rendezvények kivételével, 
m) kézből történő alkalmi árusítás céljára igénybe vett közterület 

használatához, 
n) épített, vagy előre gyártottan telepített személygépkocsi tárolók 

elhelyezésére, 
o) közterületen göngyöleg nem tárolható, az üzletek saját területükön, illetve 
épületükön belül kötelesek annak elhelyezéséről gondoskodni. 

 
 

12. § 
A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja 

 
1) Az engedélyes közterület használati díjat köteles fizetni. 
2) A területbérleti szerződés alapján a bérlő a közterület-használatáért  bérleti díjat 
köteles fizetni.  
3) A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. Egyedi szerződéskötés esetén el 
lehet      térni a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjaktól. 
4) A fizetendő közterület-használati díj összegét, és megfizetésének határidejét, 
módját a határozatban kell meghatározni. 
5) A bérleti díj összegét, és megfizetésének határidejét, módját a szerződésben kell 
meghatározni. 



6) Az engedélyes a közterület-használati díjat, a bérlő pedig a bérleti díjat a 
közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges 
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 
7) A díjszabás alapja, módja: 

a) a létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a 
létesítmény tényleges alapterületét és az ahhoz esetlegesen szükséges 
csatlakozó terület nagyságát kell minden esetben figyelembe venni, 
b) cég-, cím-, és hirdetőtábla, hirdető berendezés, transzparens elhelyezése 
esetén annak felületét kell alapul venni, a helyi építési szabályzat előírásainak 
figyelembe vételével, 
c) a fizetendő díj szempontjából minden megkezdett nap, és négyzetméter 
egésznek számít. Havi és éves díjszabás esetén a fizetendő díj összegét a 
kért használati idővel arányosan kell meghatározni. 

8) A közterület-használati díj, valamint a bérleti díj befizetésének tényét a befizetésre 
megszabott határidő lejártát követő 8 napon belül –a befizetést igazoló irattal 
(csekkel, számlával) –a Polgármesteri Hivatalban igazolni kell. 
9) A be nem fizetett közterület-használati díj utólagos behajtása tekintetében az 
adóigazgatás 
általános szabályait kell alkalmazni. 
10) A közterület-használati díjakból származó bevételek az Önkormányzat 
Környezetvédelmi 
Alapját illetik. 
11) Amennyiben az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő közterület-használat 
időtartama, illetve kezdete nem állapítható meg, úgy egy hónapra 
visszamenőlegesen kell a díjat megállapítani. 
12) A közterület rendeltetésétől, illetve a kiadott közterület-használati engedélytől 
eltérő használata esetén az engedélyesnek a már esedékessé vált, és kifizetett 
közterület használati díjat visszakövetelnie nem lehet. 

 
13. § 

Mérlegelési jogkörben adható mentesség a közterület-használati díj fizetése 
alól 

 
1) A Polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól, 
kérelemre részben, vagy egészben felmentést adhat: 

a) ha azt az engedélyt kérő jövedelmi, vagyoni, vagy szociális helyzete 
indokolja, jótékony, és közcélú rendezvényhez, 
b) választásokkal, illetve népszavazással kapcsolatos hirdetések 
elhelyezésére, választási kampányra történő igénybevétel esetén,  
c) egészségvédelmi, környezetvédelmi bemutatón, valamint előre bejelentett 
és engedélyezett tüntetésen és vallási ünnepen résztvevőknek. 

 
14. § 

Nem kell közterület-használati díjat fizetni 
 
1) Nem kell közterületi–használati díjat fizetni az alább felsorolt esetekben: 
 

a) a fegyveres erőknek, fegyveres testületeknek, rendészeti szerveknek, 
mentőknek, vízügyi szolgálatoknak a közterület-használatáért, illetve az ott 
elhelyezett létesítményeik elhelyezéséért, 



b) a víz és csatornázási műveknek, gázműveknek, valamint a köztisztasági 
tevékenységet végző egyéb szerveknek a közérdekű feladataik ellátáshoz 
szükséges közterület használatáért, 
c) a tömegközlekedési szolgáltatást végző vállalatoknak a feladatuk ellátását 
szolgáló létesítményeik közterületi elhelyezéséért, 
d) szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos 
zászlórudak, és köztárgyak elhelyezéséért, 
e) a katasztrófavédelmi szerveknek a közvetlen életveszély elhárításához 
szükséges közterület-használatért, 
f) a műemlékvédelem alatt álló építmények felújítási munkáival kapcsolatos 
közterület-használatáért, 
g) a közterület - fenntartási, építési munkákkal kapcsolatos létesítmények, 
anyagok, eszközök ideiglenes közterületi elhelyezéséért, 
h) a lakosság számára a közterületekre kihelyezett konténerek, továbbá a 
hulladékhasznosítási célból elhelyezett hulladékgyűjtők közterületi 
elhelyezéséért, 
i) közterületi ivókutak elhelyezéséért, 
j) üzleti rakodás céljára – este 22 és reggel 6 óra között – igénybevett 
közterület használatáért, 
k) a köztisztasággal kapcsolatos építmények, és tárgyak közterületi 

elhelyezésért, 
l) elektromos kapcsolószekrény, transzformátor állomás, egyéb elektromos 
berendezés közterületi elhelyezéséért, 
m) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény 
közterületi elhelyezéséhez. 
n) az önkormányzat, és intézményei által alkalmanként szervezett 
rendezvények közterület-használata, 
o) az önkormányzat intézményei, valamint az önkormányzati ingatlanok 
helyreállításával, felújításával kapcsolatos közterület használata, 
p) sport-, és kulturális rendezvények céljára,   
q) a kereskedelmi, és szolgáltató létesítményekhez a közút területén kívül 
szükséges gépjármű várakozóhelyek használata céljára, 
r) lakossági közművek bekötése esetén a munkamegkezdését követő 48 órán 
belül. 

 
15. §. 

 
A közterület használatára vonatkozó tilalmak, és korlátozások 

 
 

1) Gépjármű-javító, karbantartó tevékenységet, valamint közúti közlekedési 
szolgáltatást végző jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, és egyéni 
vállalkozók közúton, vagy más közterületen a szolgáltatáshoz használt járműveket, 
illetve gépjárművet és mezőgazdasági gépeket nem tárolhatják. 
2) Az 1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azokra az autóbuszokra, 
tehergépkocsikra,  
mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre és járműszerelvényekre is,  amelyeket 
nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak. 
3) Székhellyel, telephellyel nem rendelkező kereskedők közterületen nem 
árusíthatnak. 



4) Üzemképtelen (forgalomképtelen) járművet közterületen tárolni tilos. 
Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély 
nem adható ki. 
5)  A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen (forgalomképtelen) jármű: 

a) hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely 
egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, 
b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, 

a) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos, 
vagy roncs, vagy sérült. 

 
6) Az üzembentartó, vagy tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját 
költségén köteles a közterületről hivatali felszólításra 8 napon belül eltávolítani. 
7) Tilos a közterületet, a közterületi zöldterületet – különös tekintettel az ingatlan 
előtti utcafrontra - engedély nélkül bármilyen formában (kövekkel, kerítéssel, 
karókkal, sövénnyel, stb.) ideiglenesen, vagy állandó jelleggel elkeríteni, illetve a 
magántulajdonú ingatlanhoz abból hozzákeríteni. 
8) Közterületen építési törmeléket, sittet tárolni kizárólag konténerben lehet (a 
konténer közterületen való tárolása 48 óráig ingyenes). 
 

16. § 
Reklámtevékenység 

 
1) A falu közterületén reklám- és hirdetőtábla felállítása kérelemre, közterület-
használati engedély birtokában történhet, figyelemmel az egyes termékek 
reklámozására vonatkozó hatályos rendelkezésekre, és a helyi építési szabályzatra. 
2) A hirdető-berendezések fogalomkörébe tartozik minden olyan eszköz és a 
KRESZ-ben, illetve az ágazati szabályokban nem szereplő tábla, amelynek célja az, 
hogy a közlekedők figyelmét valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, 
eseményre, létesítményre,  stb. felhívja. Nem minősül hirdető táblának az adott 
ingatlanon folyó építkezés építési adatairól tájékoztató tábla. 
3) A kérelemben meg kell jelölni a tábla méretét, anyagát, színét, szövegét, a tábla 
kihelyezési helyét, rajzát. A kérelemhez csatolni kell a közúti igazgatóság esetleges 
hozzájárulását. 
4) Reklámtábla lakott területen útcsatlakozástól, kijelölt gyalogátkelőhelytől 150 
méteren belül csak a burkolat szélétől 10 méterre, illetve azon kívül helyezhető el. Ha 
a közterület határa 10 méteren belül van, abban az esetben reklámtábla csak a 
beépítés vonalában a közúttal párhuzamosan állítható fel. 
5) A reklámtábla alakjára, színére, megjelenésére vonatkozóan az elhelyezhető 
reklámtáblán a KRESZ-táblákon használatos színeket és betűtípusokat tilos 
alkalmazni. 
6) Az épület közterületről látható homlokzatán, tetőzetén, a kerítésen, vagy támfalon, 
üzlethomlokzaton, kirakatszekrényen, védőtetőn (előtetőn), üzleti ernyőszerkezeten 
hirdető-berendezés, fényreklám, cég- vagy címtábla létesítése, átalakítása építési 
engedély köteles.  
7) A tulajdonos köteles a hirdető-berendezés karbantartásáról gondoskodni. 
8) Reklámtábla magánterületen történő elhelyezéséhez közterület-használati 
engedély beszerzése nem szükséges, azonban építési engedély köteles. Az építési 
engedély kiadásakor e rendeletben előírtakat is be kell tartani. 
9) Közterületen szexuális áru, szeszes ital, valamint játékterem nem reklámozható. 
Közterületre néző reklám közerkölcsöt nem sérthet. 



 
17. § 

A közterület-használati engedély visszavonása 
 

1) Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől 
eltérő célra, vagy módon használja, illetve a közterület-használati díj befizetésének 
tényét az esedékesség időpontját követő 8 napon belül nem tudja bizonyítani. Erre 
az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell. 
2) A kiadott közterület-használati engedély visszavonható, amennyiben azt a 
közérdek megkívánja. 
3) A közterület-használat közérdekből történő visszavonása esetén másik terület 
kijelölése iránti kérelem a visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül terjeszthető elő. 
4) A közterület-használat közérdekből történő visszavonása esetén a terület 
kiürítésére, illetőleg az azon lévő építmény lebontására a Polgármester halasztást 
engedélyezhet. Ennek határidejét az engedélyes kérelmére máshol kijelölendő 
közterület elfoglalásának, illetőleg a felépítmény használatbavételi engedélye 
kiadásának időpontjában állapíthatja meg. 
 

18. § 
Közterület ellenőrzése 

 
1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a Polgármester a 
Jegyző által gondoskodik. 
2) A közterület használata, - a 7. § (1) bekezdés kivételével - minden esetben 
engedélyhez kötött. 
3) A közterület-használati díj befizetését igazoló iratot (csekket, számlát) a 
helyszínen kell tartani, és azt ellenőrzéskor fel kell mutatni. 
 

19. § 
Közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

 
1) Az engedély, illetve hozzájárulás nélküli, vagy attól eltérő közterület-használat 
esetén a használót a Polgármester határidő kitűzésével felszólítja a rendelettől eltérő 
közterület-használat megszüntetésére, és ezzel egyidejűleg kötelezi a közterület – 
saját költségen történő, minden kártalanítási igény nélküli - eredeti állapotának 
helyreállítására. 
2) A közterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használata idejére –a 
szabálysértési eljárástól függetlenül - a használó a 2. számú mellékletben 
meghatározott használati díjat köteles fizetni, tekintettel e rendelet 12. §-ának (11) 
bekezdésében foglaltakra. 
3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az 
engedélyezés egyéb feltételeinek megfelel, kérelmére a hatóság az utólagos 
közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a 2) 
és 4) bekezdésben említett követelmények alól. 
4) Szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a 
közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt az engedélytől eltérő módon 
használja. A pénzbírság ismételten is kiszabható, ha a használó a határidő kitűzését 
követően nem szünteti meg a rendelettől eltérő közterület – használatot, vagy annak 
lejártát követően a közterületet engedély nélkül használja. 



5) A 4) bekezdésben meghatározott szabálysértések elkövetése esetén a jegyző 
10 000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
 

20. § 
 

A közterület-használat megszüntetése 
 
 
1) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
szándékát -  az engedély visszaadása mellett - az engedélyező hatóságnak írásban 
bejelenteni, illetve ezzel egyidejűleg kérni  a határozat visszavonását. 
 
 

21. § 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
1)  A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni. 
2)  E rendelet 2008-07-01-én  lép hatályba. 
3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány község 
Önkormányzatának  a közterületek használatáról szóló 20/2004. (IV.27.)  rendelete . 
4) Rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően elkövetett szabálysértésekre 
kell alkalmazni. 
 
 
 
   Morvai István            dr. Balázs László 
    polgármester                                jegyző  
 
         

1. számú melléklet 
 
Csány község  Önkormányzat                  2.200,-Ft 
3015 Csány                  illetékbélyeg 
helye 
Kossuth Lajos utca 2. 
 
K É R E L E M 
 
        Csány község Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához  
 
 
Gazdasági társaságok esetében: 
Igénylő 
neve:…………………………………………………..Telefon:…………….........................
.. 
Címe:……………………………………………………………………………………………
…...... 



Bankszámla 
száma:…………………………………………………………………………………… 
Számlavezető fiók 
neve:……………………………………………………………………………… 
Cégjegyzékszáma:……………………………Adóigazgatási azonosító 
száma:….………………….. 
Aláírásra 
jogosult:…...………………………………………………………………………………... 
 
 
Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén: 
Igénylő 
neve:…………………………………………………..Telefon:……………………………... 
Lakcíme:………………………………………………………………………………………
………. 
Születési hely és idő:……………………………….............Személyi 
ig.szám:……………………… 
Anyja neve:………………………………..…Adóigazgatási azonosító 
száma:……………………... 
Vállalkozói igazolvány 
száma:………………………………………………………………………... 
Bankszámla száma 
:…………………………………………………………………………………... 
Számlavezető fiók 
neve:……………………………………………………………………………… 
 
 
A közterület-használat időtartama: .…....év ..…….hó ……naptól  ……..év 
..….….hó ……napig 
 
A közterület-használat célja: 
……………………………………………………………………….. 
 
Az elfoglalni kívánt közterület nagysága: …………m2 
 
Az elfoglalni kívánt közterület helyének pontos 
leírása:……………………….utca…….házszám 
 
A kért területre előzőleg kiadott engedély 
száma:…………………………………………………. 
 
 
Amennyiben az Önkormányzat a kérelemben foglaltaknak helyet ad, kérelmező 
a jogorvoslati jogáról lemond, így a határozat azonnal jogerős és 
végrehajtható! 
Az engedély kiadását követően a határozatban megállapított közterület-
használati díjat az engedélyesnek a közterület tényleges használatára tekintet 
nélkül meg kell fizetni! 
 
                  PH. 



Csány , 200... …………………..hó ……napján 
 
             
……………………….…………… 
       kérelmező (cégszerű) aláírása 
                 
Kérem, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! 
A közterület-használati engedély kérelemhez az alábbi mellékletek kérelemmel 
egyidejűleg történő beadása szükséges: 
 
A túloldali kérelem pontos, részletes kitöltése, aláírása egy példányban (gazdasági 
társaságtól érkező kérelem esetén bélyegző is szükséges)! 
A 3 hónapot meghaladó közterület-használat esetén méretarányos helyszínrajz is 
szükséges az elfoglalni kívánt közterületről egy példányban! 
Hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem benyújtása esetén a 
reklámhordozó pontos méreteit és feliratozását is tartalmazó látványtervet kell 
csatolni a kérelemhez egy példányban! 
A közterület-használat díját a mindenkori közterület-használatáról szóló helyi Kt. 
rendelet mellékletében meghatározott díjtételek alapján kell megfizetni! 
 

2. sz. melléklet 
 

 A közterület-használat célja Díjak  
 

a) A közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, egyéb 
–nem önálló- hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezése 

250  
Ft/m²/hó 

b) Árusító fülke, árusító pavilon, büfé kocsi ideiglenes közterületi 
elhelyezése 

1.000  
Ft/ m²/nap 

c) Önálló hirdető berendezések, reklámtáblák, hirdető oszlopok, 
árubemutató vitrinek közterületi elhelyezése 

10.000 
Ft/m²/év 

d) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, sitt illetve 
építési törmelék konténerben történő közterületi tárolása (48 óráig 
ingyenes) 

500  
Ft/m²/hó 

e) Kiállítás, alkalmi vásár rendezése 300 
Ft/m²/nap 

f) Vendéglátó-ipari előkert és vendéglők, kereskedelmi és 
szórakoztató egységek, intézmények által elfoglalt közterület 
igénybevétele 

500 Ft/m²/hó 
 

g) Cirkuszi (sátoros illetve vándorcirkusz) és mutatványos 
tevékenységre, mozgó vidámpark 

100 
Ft/m²/nap 

h) Üzleti rakodás céljára –reggel 6 óra és eset 22 óra között –
igénybevett közterület használatáért 

250 
Ft/m²/nap 

i) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület 
igénybevétele (kivéve helyi közérdekű televíziós és 
filmfelvételeket) 

150.000 
Ft/nap 

j) Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges technikai terület 
igénybevétele (kivéve helyi közérdekű televíziós és 
filmfelvételeket) 

100.000 
Ft/nap 

k) Idény jellegű árusítás 300 Ft/ 



m²/nap 

l) Fizetőparkoló létesítése esetén 250 Ft/ 
m²/nap 

m) Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes 
használata 

200 Ft/ 
m²/nap 

n) Közműbekötéssel kapcsolatos közterület- bontás során 
igénybevett közterület használata (48 óráig ingyenes) 

2.500 Ft/nap 

o) A közterületen elhelyezett kerékpár - tárolók elhelyezésére 
 

300 Ft/ m²/hó 

 
Morvai István polgármester: 
 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az önkormányzati szemétlerakó 
tulajdonjogának rendezése végett az önkormányzatnak meg kell vásárolni a lerakó 
területét. Ezáltal mint tulajdonos jogosulttá válik a rekultivációs pályázaton részt 
venni.  Kéri ezért a képviselőtestületet, hogy hatalmazza fel arra, hogy a 0144/16-os 
hrsz-ú szántó,  gyep, legelő, anyaggödör művelési ágú 433,76 AK értékű 
földrészletből történő megszerzés végett a 38 AK-át vásároljon az önkormányzat 
javára. Javasolja, hogy aranykoronánként az önkormányzat 15-20 ezer forint között 
tegyen ajánlatot. 
Kéri, hogy az ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg. 
 
Hozzászólás: 
 
Ködmön Levente képviselő: 
 
Javasolja a terület megszerzése érdekében az aranykorona vásárlást és 17ezer 
forintban javasolja ezt meghatározni. 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és kéri az előterjesztést a képviselő által 
kiegészítettekkel elfogadni. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza:  
 
35/2008.(VI.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
Búzakalász Szövetkezet (FA) használatában álló Csány község 0144/16 hrsz-ú 29 
HA 370m2 területű szántó, gyep (legelő), anyaggödör művelési ágú 433,76 AK 
földrészletből 105,66 AK értékben maradvány termőföldet  kapó tulajdonosok közül 
hét tulajdonostól tulajdonosonként 5,39 AK értékben, összesen 37,73 AK-t vásároljon 
17.000,-Ft/AK vételi árért. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vásárlás és a földhivatalnál 
történő átvezetés lebonyolítására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 



Felelős:  Morvai István polgármester 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy az oktatás területén kimagasló szakmai 
munkát végző pedagógusok kitüntetésére lehetőség van. A szakembereket „Arany 
Katedra Emlékplakett”-el jutalmazhatják. A felterjesztés helye az Oktatási 
Minisztérium Igazgatási Főcsoportja. Ismerteti az emlékplakett adásának anyagi és 
eljárásjogi feltételeit. Úgy ítéli meg, hogy erre  a településről két ember is alkalmas. A 
helyi általános iskola és a napközi otthonos óvoda  két vezetője évtizedek óta 
dolgozik az oktatásban. Kimagasló eredményeket értek el a település gyerekeinek 
évtizedek óta tartó nevelésével, oktatásával. Munkájukat a helyi közösség is díjazta a 
Csányért kitüntetéssel, amelyet a településen elsőként kaptak meg. Javasolja a 
testület tagjainak az OM felé történő felterjesztésre a két vezetőt. 
 
Hozzászólás: 
 
Juhász Dávid képviselő: 
 
Támogatja a polgármester javaslatát, mert úgy érzi az „Arany Katedra Emlékplakett”-
re méltó a két vezető. 
 
 
Morvai István polgármester: 
 
Megköszöni a hozzászólást és szavazásra teszi fel a kérdést. 
 
A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
36/2008.(VI.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta 
Morvai István polgármester előterjesztését. Ez alapján a „Arany Katedra 
Emlékplakett” kitüntetésre Deák Tibornénak iskola igazgatót terjeszti fel az Oktatási 
Minisztérium Igazgatási Főcsoportja felé. 
A képviselőtestület döntésével a község tiszteletét és megbecsülését fejezi ki az 
iskolaigazgatónak, az embernek aki évtizedek óta tanítja és neveli a település 
ifjúságát.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester és 
                Dr.Balázs László jegyző 
 
 
37/2008.(VI.24.)önkorm.képv.test.határozat: 
 
Csány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta 
Morvai István polgármester előterjesztését. Ez alapján az „Arany Katedra 



Emlékplakett” kitünetésre Gergely Árpádné napközi otthonos óvoda vezetőjét 
terjeszti fel az Oktatási Minisztérium Főcsoportja felé. 
A képviselőtestület döntésével a község tiszteletét és megbecsülését fejezi ki az 
óvoda vezetőjének, az embernek aki évtizedek óta tanítja és neveli a település 
ifjúságát. 
A képviselőtestület a kitüntetettnek gratulál és sok jó egészséget kíván. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Morvai István polgármester és 
                Dr.Balázs László jegyző 
 
Morvai István polgármester: 
 
Elmondja a képviselőtestület tagjainak, hogy a csatorna beruházás pénzügyi 
lebonyolítása szükségessé teszi Ltp szerződések kötését a településen. Az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatót az ingatlan tulajdonosok megkapták. A tájékoztató ezen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Kéri a testület tagjait vegyék azt tudomásul és támogassák a szerződés kötéseket. 
 
A képviselőtestület tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását. 
 
 
Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a SeeBA Engergiesysteme GmbHv 
részéről megkeresés érkezett az önkormányzathoz szélerőmű park létesítésével 
kapcsolatosan.  
Az önkormányzat vezetése a tárgyalások érdekében felvette a fentiekkel a 
kapcsolatot a tárgyalások alakulásáról a képviselőtestületet folyamatosan 
tájékoztatjuk. 
 
 
Mivel több kérdés hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 17.30 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
                                                                   Kmft 
 
 
                   Morvai István                                                         dr.Balázs László 
                   polgármester                                                                 jegyző 
 
 


