
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2010. (VI.15.) sz. önkormányzati rendelete 

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról 

 

– egységes szerkezetben: 2012.05.01. – 

 

Ászár Község Képviselő testülete az Alkotmány 44/A § /1/ bek. b. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli. 

 

1.§ A rendelet hatálya a község belterületén az önkormányzati tulajdonában lévő közterület 

rendeltetésétől eltérő használóra (továbbiakban: használó) terjed ki. 

2.§ A közterület rendeltetésétől eltérő használatát (továbbiakban: használat) a polgármester 

engedélyezheti. 

3.§ /1/ Az eljárás a használó kérelmére indul, melyet papír alapon használat megkezdése előtt 

az 1. melléklet szerinti nyomtatványon a polgármesterhez kell benyújtani. 

     /2/ A polgármester egy napon belül dönt a kérelemről. (használati engedély) 

 

4.§ Használati engedélyt kell kérni: 

a) építőanyag, tüzelő elhelyezéséhez 

b) falukép javító létesítmények (pl virágtartó edények, cégérek stb.) elhelyezéséhez 

c) alkalmi (kirakodó) árusításhoz 

d) mozgóárusításhoz 

e) járművek nem alkalmi jellegű parkoláshoz 

f) búcsúsok (árusok, vidámparki szolgáltatás berendezései, ezek vontató járművei) 

területfoglalásához 

 

5.§ Nem kell használati engedélyt kérni: 

a) közterület építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatos használathoz, 

b) az úttartozékok, utcabútorok, a közlekedés irányításának szervezése céljából szolgáló 

berendezések, eszközök elhelyezéséhez, 

c) közmű vezetékek meghibásodásának javítása, karbantartása alkalmával, 

d) közveszély elhárításához szükséges használat miatt, 

e) transzparensek elhelyezéséhez 

f) falunapi rendezvényhez. 

 

6.§ Nem engedélyezhető használat: 

 orvosi rendelő, gyógyszertár, iskola, óvoda, templom, posta, polgármesteri hivatal 50 

m-es körzetében, 

 műemlékek, művészeti alkotások 50 m-es körzetében, 

 útkeresztezéstől számított 20 m-en belül, 

 sátorgarázs céljára 

 üzemképtelen gépjármű elhelyezésére. 

 

7.§ Reklámtábla legfeljebb 1 m
2
 felülettel helyezhető el. 

 



  
 

8.§ /1/ A használatért a 2. mellékletben írt díjat kell fizetni. 

     /2/ Minden megkezdett időegység egésznek számít. 

 

9.§ A használati engedély a használati díj megfizetésének igazolásával együtt érvényes. 

 

10.§A közterületet használat után a használónak eredeti állapotába kell helyreállítani. 

 

11.§
1
 

 

12.§ Ez a rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba. 

  dr Árvai Lajos sk.    dr Mikolasek Sándor sk. 

   polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletben 

szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló a 11/2012. (IV.24.) önkormányzati 

rendelete 1. § 6. pont. Hatálytalan: 2012. május 1. 

 



1. melléklet  

a 4/2010.(VI.15. ) önkormányzati rendelethez 

Kérelem 

Közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezésére 

A kérelmező   neve:                                        ………………………………………… 

 lakcíme:                                    ……………………………………….. 

   telefonszáma,elérhetősége:      ……………………………..………….. 

Az igényelt közterület helye:                    ............................................................ . 

                                     nagysága:  

a használat időtartama:  ..............................................................................  

                         célja:  ..............................................................................  

 

Kijelentem, hogy a használathoz szükséges egyéb engedélyekkel (működési engedély, építési 

engedély, használati engedély stb.) rendelkezem. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy használat után a használt területet eredeti állapotába, saját 

költségemen 3 napon belül helyreállítom. 

Kelt: ……. év …………………………………. 

 

                                                                         …………………………………… 

                                                                                             kérelmező 

 

 

 

2.melléklet a 

4/2010.(VI.15) önkormányzati rendelethez 

 

Használati díjtételek 

1. Építőanyagok, tüzelő:                                                                           díjmentes 

2. Falukép javító létesítmények (pl. virágtartó edények, cégérek stb.)    díjmentes 

3. Alkalmi (kirakodó) árusítás:  300 Ft/m
2
/nap 

4. Mozgóárusítás:  3.000 Ft/hó 

5. Járművek nem alkalmi jellegű parkolása 1.000 Ft/hó vagy 

                                            10.000 Ft/év 

6. Búcsúsok  

 (árusok, vidámparki szolgáltatás,  300 Ft/m
2
/nap 

             berendezések, vontató járművek) 

 


