
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2000.(V.27.) 

  
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE 

 
a közterületek használatáról és a  közterületek rendjéről 

 
 

A Bátonyterenye város területén levő közterületek alapvetően a közösség céljait 
szolgálják, s e célok elérésére azonos feltételek szerint bárki által igénybe vehetők. 
Mivel azonban a közterület korlátozott mértékben rendelkezésre álló közjószág, 
továbbá, mert a közterületek megfelelő igénybevétele számos egyéb tevékenység 
előfeltétele, a közterületek használatát és rendjét jogszabályban kell megállapítani. Ezek 
szem előtt tartásával az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, továbbá az 1999. évi 
LXIX. tv. 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. §-a és 54. §-ában foglaltakra 
– Bátonyterenye Város Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
(1) A rendelet hatálya Bátonyterenye város területén található valamennyi 
közterületre terjed ki. 
 
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület: közhasználatra szolgáló minden 
olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a 
rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart 
nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére, a 
közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése 
különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása 
(parkok, köztéri szobrok, stb.), a közművek elhelyezése. 

 
A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás 

 
2. §. 

(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – 
bárki szabadon használhatja. 
 
(2) a közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem 
csorbíthatja. 

 
   (3) Rendeltetéstől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy 
annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben 
megfogalmazott módon akadályozza. 
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3. §. 
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület 
használat) – ide nem értve a 3. § (3) bekezdésében írt esetet – a tulajdonos 
hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is tartalmazó szerződés kötése (a továbbiakban 
együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. Bátonyterenye város tulajdonában 
lévő közterületek esetén a hozzájárulás ügyében a polgármesteri hivatal jár el. Az 
ingatlan-nyilvántartásban nem közterületként szereplő, de közterületként közhasználatra 
bocsátott földrészlet, ill. építmény rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos és a 
polgármesteri hivatal  hozzájárulását egyaránt be kell szerezni. 
 
(2) Közterület-használati hozzájárulás szükséges:  

a.) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, 
átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez, 

b.) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, ideértve a választási 
kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezését is,      

c.) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, üzlet 
létesítéséhez, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, üzletek 
működéséhez, mozgó árusítóhely létesítéséhez, továbbá mozgóárusításhoz.    

d.) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fülke és 
várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás és iparvágány létesítéséhez,     

e.) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, amennyiben 
azok nem a közút tartozékai,     

f.) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez,      
g.) szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető és 

tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezéséhez,    
h.) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, totó-lottó, 

valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját  szolgáló láda elhelyezéséhez, 
továbbá az utcai árusító automaták (pl.: pénzváltó, ital, telefonkártya, stb.) 
felállításához,     

i.) építési munkával kapcsolatos – építési engedélyhez nem kötött – létesítmények 
és törmelékek 72 órán túli elhelyezéséhez, tárolásához,    

j.) alkalmi és mozgó árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez, 
valamint a portrérajzoláshoz    

k.) 6  
l.) kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos 

tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók 
létesítéséhez,    

m.) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához és 
használatához,     

n.) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező üzemképtelen 
1/1975. (II. 5.)KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bek., illetve a közlekedésben 
részt nem vevő, reklámhordozó céllal elhelyezett járművek tárolásához,    

o.) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátóipari hasznosításához 
(pl.: vendéglátóipari terasz, előkert),    

p.) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, 
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(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:    
 

a.) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával 
kapcsolatos 72 órai időtartamot meg nem haladó közterület-igénybevételhez,    

 
b.) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait 

szolgáló berendezések elhelyezéséhez,     
 

c.) a távközlési kábelek, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények 
hibaelhárítása érdekében a 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák 
elvégzéséhez,   

 
d.) 6a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett film-, televízió-, videó- és 

hangfelvételek készítéséhez, ha az nem tartozik a 2004. évi II. tv. 2.§ (2) 
bekezdés szerint definiált filmalkotás fogalomkörébe, 

 
e.) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, cím- és cégtábla 

elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha azok 
közterülettel érintkező felülete üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető és 
ernyőszerkezet esetében a 2 négyzetmétert, cím- és cégtábla esetében pedig az 1 
négyzetmétert nem haladja meg,   

 
f.) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó 

munkálatok elvégzéséhez     
 

4. §. 
Nem adható közterület-használati hozzájárulás:   
    

a.) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az 
utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,   

 
b.) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy 

az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,     
 

c.) zöldterületre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának, 
pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem 
biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez 
nélkülözhetetlen munkálatokat.    

 
d.) a közút és a járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára 

történő használatára,   
 

e.) főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon 
létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök 
igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá a könyvárusítást kijelölt 
helyeken,    

 
f.) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,    
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g.) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 12 négyzetméter 
alapterületet meghaladó zárt szerkezetű pavilonok létesítéséhez,   

h.) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 6 négyzetméter alapterület 
meghaladó nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez,    

 
i.) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a 

közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,     
 

j.) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a 
szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt 
rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a 
felhasználás mértéke nem állapítható meg.    

 
A közterület-használat időtartama és a közterület-használati 

hozzájárulás kérelmezése 
 

5. § 
(1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott 
időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.   
 
(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – állvány, építőanyag, 
törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka 
végzésének időtartamára adható. 
    
(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti 
szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések 
elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 
15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás. 
    
(4) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterület-használati 
hozzájárulás az ünnep kezdetét megelőző 20. naptól kezdődő időszakra adható ki. 
    
(5) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – 
hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti 
szakhatóságok engedélyei) beszerzését. 
    
(6) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni 
kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési 
munkálatokkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében pedig az építtetőnek 
vagy a kivitelezőnek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. 
    
(7) a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen: 

a.) a kérelmező nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét, 
b.) a közterület-használat célját és időtartamát 
c.) a közterület-használat helyének, pontos területnagyságának és módjának 

meghatározását, 
d.) a közterületen folytatni kívánt tevékenységben részt vevő tagok, családtagok, 

alkalmazottak, megbízottak nevét és lakcímét. 
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(8) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-
használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján 
– igénybe veszi. 
 

A közterület-használati hozzájárulás megadása 
 

6. § 
(1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni 
a Bátonyterenye Város Építési Szabályzatát, az Általános Rendezési Tervet és az adott 
területre (közterületre) vonatkozó részletes rendezési tervet, a városképi, 
műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és 
turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is. 
    
(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, 
javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak. 
    
(3) A reklám, illetve a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem 
akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az 
állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek 
teljesítését. 
 

7. § 
(1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen: 

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek 

bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes, 
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek 

pontos meghatározását, 
d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok 

hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes, 
e) a hozzájárulás érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az 

eredeti állapot – kártalanítási igény nélküli – helyreállításának kötelezettségét, 
f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és 

megfizetésének módját, 
g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett 

családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét, 
h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági 

előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a 
környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő 
utalást, 

i) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj, stb.) 
viselésének és megfizetésének módját, 

j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és 
tisztántartási kötelezettség előírását, 

k) az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló 
felhívást. 
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(2) a Közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni: 
a) kérelmezőnek, 
b) az eljárásban érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak, 
c) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek, 
d) 3 
e) az érintett közterület fenntartójának, 
f) mindazoknak a felügyeleti ellenőrző és rendészeti hatóságoknak, amelyek 

hatáskörét a közterület-használattal kapcsolatos tevékenység érinti. 
 
(3) A hozzájárulás megtagadását közölni kell: 

a) a kérelmezővel és 
b) 3 

 
8. § 

(1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles 
másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az 
ellenőrzésre jogosult személyek (15.§) felhívására felmutatni. 
    
(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult, valamint a 5. § 
(7) bek. d) pontjában felsoroltak használhatják. 
 
 

A közterület-használati hozzájárulás érvényének megszűnése és  
a közterület-használat szüneteltetése 

 
9. § 

(1) A közterület-használati hozzájárulás érvénye megszűnik: 
a.) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,    
b.) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,    
c.) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti 

visszavonással, és vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti 
rendkívüli visszavonással. 

   
(2) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor, is ha a közterületen 
folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a 
tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti. 
 
(3) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye a jogosult halálával vagy – 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén jogutód nélküli 
megszűnésével. 
 
(4) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor is, ha a jogosult 
bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával felhagy és a 
hozzájárulást egyidejűleg visszaadja. 
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(5) Az országgyűlési, önkormányzati és egyéb választással keletkező testületekbe 
történő választással, továbbá népszavazással összefüggésben a választási hirdető-
berendezések elhelyezése céljából adott közterület-használati hozzájárulások érvénye a 
választások befejezését követő 15. nappal szűnik meg. 
 
(6) A közterület-használati hozzájárulás érvénye a lejárta előtt legalább 15 nappal 
 benyújtott kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és a 
meghosszabbítás engedélyezésére az e rendeletben az eredeti hozzájárulás megadására 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
(7) Nem hosszabbítható meg a hozzájárulás érvényessége a (6) bekezdésben 
szabályozott esetekben, valamint az üzemképtelen járművek, illetve gépek tárolása 
céljából.   
    
 

10. § 
(1) A közterület tulajdonosa fontos közérdekből a közterület használatának 
szüneteltetését rendelheti el. 
(2) A közterület-használat szüneteltetésének ideje nem számít bele a közterület-
használati hozzájárulás érvényének idejébe. 
(3) A közterület-használati hozzájárulás érvényének szüneteltetési ideje nem lehet 
hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő. 
 

11. §. 
(1) Ha a közterület-használati hozzájárulás érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény 
nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – 
haladéktalanul helyreállítani. 
 
(2) Ez a kötelezettség a jogosultak építési engedély alapján végzett munka esetében csak 
akkor terheli, ha az eredeti állapot helyreállítását a hozzájárulás megadásának 
feltételeként előírták. 
 
(3) A közterület tulajdonosa az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség 
teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást 
adhat a jogosult kérelmére. 
 
(4) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-
használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-
használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. A 
helyreállítás idejére – ha póthatáridő megállapítására és felszólításra van szükség – a 
díjfizetési kötelezettség kétszeresére emelkedik. 
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A közterület-használati díj 
 

12. §. 
(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a 
közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény 
tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 
    
(2) A közterület-használati díjat a tulajdonos állapítja meg. 
    
(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény 
négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó – az 
alapterületen túlnyúló – szerkezet (ponyva, tető, stb.) területének vetületét együttesen 
kell figyelembe venni. 
    
(4) Hirdetőtábla és hirdető-berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba 
venni. 
    
(5) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek 
számít. 
    
(6) A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából 
egységesen 1 négyzetméternek tekintendő. 
    
(7) A közterület-használati díjak ezen rendelet mellékletében foglaltak alapján 
állapítandók meg. 
 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 
 

13. §. 
Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 

a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott 
létesítményekért, 

b) a közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért,     
c) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló 

létesítményekért és tárgyakért, 
d) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak 

elhelyezéséért, 
e) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a 

tűzoltóság és vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,  
f) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen 

életveszély vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen. 
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A jogellenes közterület-használat következményei 
 

14. §. 
(1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt 
meghaladó mértékben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a 
jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás 
nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség 
elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a 
kötelezettséget elmulasztó költségére és veszélyére elvégeztetheti, amennyiben a 
helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget. 
    
(2) A tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás 
mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül 
azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a 
közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos 
sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. 
 Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is jogosulatlan 
közterület-használó köteles viselni. 
    
(3) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően 
használ, annak  – a ténylegesen használt időtartamra és területre – a rendes közterület-
használati díj kétszeresét kell megtéríteni. 
    
(4)5 

    
(5)5  
 

15. §. 
A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a jogszabályok szerint ellenőrzésre 
jogosult szervek, illetve a tulajdonos által megbízott egyéb személyek, a városi 
polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon 
ellenőrizhetik. 
 

Parkolóhelyek fenntartása, üzemeltetése 
 

16. §. 
(1) A közterületi parkolóhelyek fenntartása – kivéve a más szerv által létesített és 
üzemeltetett parkolóhelyeket – az önkormányzat feladata. 
    
(2) A kialakított parkolóhelyek üzemeltethetők 

- fizető-parkolóként 
- térítésmentes parkolóként. 

 
17. §. 

A Gazdasági és a Városfejlesztési Bizottság a parkolót fizető parkolóvá jelölheti ki, ahol 
a járművek várakozásáért az önkormányzat díj fizetését rendelheti el, az általa 
megállapított mértékben. 
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18. §. 
(1) A fizetőparkolók üzemeltetése vállalkozásba is adható. A vállalkozás feltételeit 
szerződésben kell rögzíteni. 
    
(2) A fizetőparkolók üzemeltetője köteles a parkolóhely rendeltetésszerű használatáról, 
járműközlekedésre alkalmas állapotáról, tisztántartásáról és kellő megvilágításáról 
gondoskodni. 
    
(3) A fizetőparkoló a „Várakozóhely” KRESZ táblával és a „fizető” kiegészítő táblával 
jelzett parkolóhely. 
    
(4) A fizetőparkoló használatáért díjat kell fizetni, a díj mértékéről a fizetőparkoló 
bejáratánál tájékoztatást kell adni. 
 

19. §. 
(1) Várakozási díj csak a jármű tényleges tartózkodási idejére követelhető. A várakozási 
díj fizetése szempontjából várakozás minden megkezdett órája teljes órának számít. 
    
(2) A mozgáskorlátozottak részére fenntartott kocsiállásokban a várakozási engedéllyel 
rendelkező mozgássérült parkolási díjat nem fizet. 
    
(3) A parkoló üzemeltetője parkolónként legalább 2 db gépkocsiállást köteles kijelölni 
mozgáskorlátozottak számára. 
 

Járművek tárolása közterületen 
 

20. §. 
(1)3 Közterületen üzemképtelen jármű 30 napon túl közterület-használati hozzájárulás 
nélkül nem tárolható. 
    
(2) Az üzembentartó üzemképtelenné vált járművét saját költségén köteles a 
közterületről haladéktalanul, de legkésőbb 7 napon belül eltávolítani. 
    
(3) Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és 
jelzéssel nem rendelkezik, azt főútvonalon nem szabad tárolni. 
    
(4) Használat folytán üzemképtelenné vált, sérült, roncs járműveket azok tulajdonosa 
saját ingatlanán, vagy bérleményén úgy köteles tárolni, hogy közterületről ne legyen 
látható és a városképet ne rontsa. 
    
(5)3 Üzemképtelen gépjármű 30 napon túli közterületen történő tárolására közterület-
használati hozzájárulás csak rendkívül indokolt esetben és legfeljebb további 30 napra 
és csak mellékútvonalra adható meg. 
(6)3 A jármű üzembentartója, vagy tulajdonosa a tárolt járművek esetében köteles nevét, 
címét, a közterület-használati hozzájárulás másolatát a járművön jól látható helyen (pl.: 
szélvédő üveg mögött) elhelyezni. 
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21. §. 
Autószerelő műhely előtt a közterületen egyidőben legfeljebb 3 db. hatósági jelzéssel 
ellátott, javításra váró jármű tárolható. 
 
 

Üzemképtelen járművek elszállítása 
 

22. §. 
(1) Az üzemképtelen jármű hatósági elszállítása előtt a Polgármesteri Hivatal írásban 
köteles felszólítani az üzembentartót (tulajdonost) a járművének közterületről 30 napon 
belül történő eltávolítására. 
    
(2) A szabálytalan elhelyezés miatt baleseti veszélyt jelentő vagy a forgalmat 
nagymértékben akadályozó, közterületen tárolt üzemképtelen járműveket – a 
rendőrhatóság egyidejű tájékoztatásával – a Polgármesteri Hivatal az ezzel megbízottal 
(továbbiakban: megbízott) a kijelölt tárolóhelyre szállíttatja. 
    
(3) Hatósági jelzéssel nem rendelkező közterületen tárolt járművek esetében, ha az 
üzembentartó (tulajdonos) kiléte nem állapítható meg, a jármű azonnali hatállyal 
elszállítható. 
    
(4) A hatósági elszállításnál a jármű műszaki állapotát a szállító – szükség esetén 
szakértő bevonásával – állapítja meg és erről a Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyvet és 
fényképfelvételt készít. a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járművön talált tárgyakat is. 
 (5) Az elszállítás napjától számított 15 napon belül az üzembentartót, vagy a 
tulajdonost írásban fel kell szólítani, hogy a járművet a tárolás helyéről 30 napon belül 
szállíttassa el. Ismeretlen tulajdonos (üzembentartó) esetén a felszólítás a helyi sajtó 
útján, ill. hirdető táblán (hivatali épületében) elhelyezett hirdetmény útján történik. 
    
(6) A hatóságilag elszállított üzemképtelen járműveket a megbízott az üzembentartó, 
vagy a tulajdonos költségére és veszélyére tárolja. 
 

23. §. 
(1) A hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá az elszállítás napjától számított 3 
hónap elteltével ki nem váltott üzemképtelen járműveket a megbízott értékesítheti, 
annak sikertelensége esetén megsemmisítheti. 
    
(2) A járművek és az azokban lévő tárgyak értékesítése, ill. megsemmisítésére a Ptk. 
vonatkozó szabályai az irányadók. 
    
(3) Az üzembentartó, vagy tulajdonos jogosult az elévülési időn belül az értékesítés 
során befolyt és a közterület felügyelet, illetve a megbízott költségeivel csökkentett 
összegre vonatkozó igényeit érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát igazolja 
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Reklám és hirdető tevékenység 
 

24. §.3 

Üzletek hirdetési céllal kihelyezett mozgatható reklámtáblái csak a hirdetett üzlet előtt, 
annak nyitvatartási ideje alatt lehetnek közterületen. A táblának esztétikusnak, a 
közterület-használati hozzájárulásban meghatározott kivitelűnek kell lennie és csak az 
engedélyben leírt helyre helyezhető el. 
 

25. §. 
(1) Tilos útkereszteződésben, vasúti átjáróban és azok térségében olyan hirdetőtáblák 
elhelyezése, amelyek összetéveszthetők a közúti jelzésekkel, vagy a forgalom 
szabályozására szolgáló berendezésekkel, csökkentik azok láthatóságát, vagy 
hatásosságát, vakítják az út használóit, vagy olyan módon terelik el a figyelmüket, hogy 
az veszélyezteti a közlekedés biztonságát. 
 
(2) Tilos feltüntetni hirdetést és reklámot közúti jelzésen, annak tartó elemén, vagy 
bármely más, a forgalom szabályozására, vagy védelmére szolgáló berendezésen, 
úttartozékon. 
 

26. §. 
(1)3 A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni, és az engedélyest a 
hirdetőtábla eltávolítására fel kell szólítani, ha 

a) az útszakaszon a forgalmi körülmények jelentősen megváltoznak,   
b) az engedélyes, vagy megbízottja tisztántartási, karbantartási, vagy felújítási 

kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, 
c) az engedélyes a hirdetőtábla méretét, tartalmát, engedélybe ütköző módon 

megváltoztatta, vagy azt nem az engedély tartalmának megfelelően helyezte el. 
    
(2) A hirdető szervezeteknek, illetve a berendezések tulajdonosainak gondoskodni kell a 
hirdetőeszközök műszaki, esztétikai karbantartásáról, az elavult hirdetések 
eltávolításáról a közterület szennyezése nélkül. 
 

27. §. 
Választási plakátok elhelyezésére a választási kampány ideje alatt ideiglenes 
hirdetőtáblák helyezhetők el, melyek elhelyezését – választási törvény előírásainak 
figyelembevételével – a jegyző engedélyezi az arra kijelölt helyeken. 
 

A közterület filmforgatási célú használata 
27/A. §6 

 
(1)  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti 
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: 
filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait ebben az 
alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  
 
(2) A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott 
képviselő-testületi hatásköröket, átruházott hatáskörben, a polgármester gyakorolja.  
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(3) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat által közterületre szervezett 
önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére. 
 
(4)7 A közterület filmforgatási célú használatának díja az Mktv.-ben maghatározott 
legmagasabb díjtétel 80 %-a. 
 
(5) A fizetendő díj 50%-al csökken, ha a film forgatásának célja Bátonyterenye 
történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, 
művészeti értékeinek, sport és kulturális életének, turisztikai nevezetességeinek, épített 
és természeti környezet értékeinek bemutatása. 
 
(5a)7 A közterület filmforgatási célú használata díjmentes, amennyiben  

a)  a filmalkotást a bátonyterenyei köznevelési intézmények diákjai,  
bátonyterenyei székhelyű nonprofit szervezetek vagy költségvetési szervek 
nem kereskedelmi célból készítik,  

b)  a filmalkotás az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társasága, 
az önkormányzat költségvetési szerve, az önkormányzat közreműködésével 
vagy megbízásából készül. 

 
(6) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 napot, mely 
indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. 
 
 (7) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra 
vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető. 
 
(8) 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. 
 
(9) A kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-
használathoz az e rendelet szerinti közterület-hozzájárulás szükséges. 
 
(10) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogosan, vagy gépkocsival 
történő megközelítését a közterület használó köteles folyamatosan biztosítani. E 
kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 
 
(11) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a 
közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-
használat jóváhagyását meg kell tagadni. 
 
 

Vegyes és értelmező rendelkezések 
 

28. §. 
(1) Közterület: a rendelet 1. § (2) bekezdésében rögzített földterületek. 
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(2) Közterületek rendeltetésszerű használata különösen: a közterületnek minősülő 
területeken a közlekedés, pihenés, sportolás. 
 
(3) Építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és 
kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, 
a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, 
beépítésével jön létre. 
 
(4) Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló elkülönített része. 
Ahol az úttesttől nincs elkülönítve, ott az ilyen közterületből a vele határos ingatlanhoz 
csatlakozóan legalább 1,0 méter széles területsávot kell járdának tekinteni. 
 
(5) Út: a gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület, illetőleg 
magánterület. 
 
(6) Üzlet: szilárd térelemekkel körülhatárolt, a talajjal egybeépített vagy a talajhoz 
rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) 
nyitva tartó nagy- és kiskereskedelmi értékesítő hely, ideértve a közművelődési, 
oktatási, egészségügyi intézményekben, sportlétesítményekben, munkahelyeken 
üzemelő értékesítő helyeket is. 
 
(7) Mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő 
árusító hely. 
 
(8) Mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi 
magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak, (pl.: kosár, tricikli, 
fagylaltos kocsi, stb.). 
 
(9) Reklám: minden olyan figyelemfelhívásra alkalmas közlés, információ, amely 
valamely áru kelendőségének növelésére, szolgáltatás igénybevételére, vagy ennek 
fokozására irányul, illetve valamely vállalkozás, intézmény tevékenységét népszerűsíti.  
 
(10) Hirdetőtábla: minden olyan eszköz és a KRESZ-ben, illetve ágazati szabványban 
nem szereplő tábla, amelynek az a célja, hogy a közterületen tartózkodók figyelmét 
valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre, stb. 
felhívja. 
 
(11) Üzemképtelen jármű:  

a) Hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként a 
közúti forgalomba csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt.   

b) Baleset folytán megsérült és elhagyott jármű. 
c) Műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan roncs vagy sérült 

jármű. 
 

(12) Jármű tulajdonosa: az, aki a hatósági forgalmi engedélyben tulajdonosként van 
bejegyezve, illetve, aki okirattal hitelt érdemlően igazolja, hogy a forgalmi engedélyben 
található bejegyzéssel szemben nyilvántartásban át nem vezetett tulajdonjoggal, 
üzembentartói, vagy használói joggal rendelkezik. 
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(13) Tárolásnak (telephelynek) minősül: 
ha a jármű 22-6 óra között egy óránál, ezen túli időszakokban három óránál hosszabb 
ideig folyamatosan közterületen áll. 
 
(14) Fűútvonal: e rendelet szempontjából a városon átvezető 21-es, 23-as főközlekedési 
utak, valamint a 2409.sz. (Béke és Ózdi ) utak. 

 
 

Hatálybaléptető rendelkezések 
 

29. §. 
(1) E rendelet 2000. július 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg az 1992. évi 12. Ör. és az 
1993. évi 2. Ör. sz. rendeletekkel módosított 19991. évi 18. Ör. sz. rendelet hatályát 
veszti. 
 
(2) A folyamatban lévő ügyekben e rendelet előírásait kell alkalmazni. 
 
(3) E rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott közterület-használati engedélyek 
esetén ezen rendeletnek a díjfizetés mértékére és módjára vonatkozó rendelkezéseit a 
hatálybalépéstől alkalmazni kell. 
 
(4)3 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
Bátonyterenye, 2000. május 26. 
 
 
                dr. B a l á z s  Ottó sk.                            R o m h á n y i  Gyula sk. 
                       polgármester                                                 jegyző 
 
 
Záradék: 
Az egységes szerkezetbe foglalás hiteléül. 
Bátonyterenye, 2013. november 28. 
 
 

         H á r i   Ildikó 
                                                                               jegyző     
 
 

1. Módosította: 15/2003.(VI.27.) számú rendelet. Hatálybalépés időpontja:2003. július 1. 
2. Módosította: 21/2007.(XII.14.) számú rendelet. Hatálybalépés időpontja:2008. január 1. 
3. Módosította: 24/2009.(XII.28.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2009. december 28. 
4. Módosította: 10/2010.(IX.17.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2010. október 1. 
5. Hatályon kívül helyezte: 12/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2012. 

május 25. 
6. Módosította. 10/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2013. augusztus 

30. 
7. Módosította: 15/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2013. november 29. 


