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BALATONENDRÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2005. (XII.16.) számú 
 

rendelete 
 

a közterületek használatáról és  közterület használati díj megállapításáról. 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Balatonendréd Község Önkormányzat képviselő-testülete a következő 
rendeletet alkotja: 

 
Általános rendelkezések 

 

1.§ 
 
A rendelet célja, hogy meghatározza Balatonendréd közigazgatási területén lévő közterületek 
használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági 
igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra. 
 

2.§ 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonendréd község közigazgatási területén belül, az 
ingatlan-nyilvántartásban közterületenként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott 
földrészletekre, továbbá a földrészletek közhasználatára átadott részére. 

 
(2) Rendelkezései  minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község 
területén tartózkodnak és tevékenykednek. 

 
 

3.§ 
 

A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek 
megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - 
mindenki ingyenesen használhatja. 
 

A közterület filmforgatási célú használata4 

3/A. § 

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

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

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

alkalmazni. 

                                                           
4
 Beiktatta a 10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2013. október 01.napjától 
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(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott 

képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

(3) Az Mgtv. mellékletében meghatározott díjak alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat 

szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az 

oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.  

(4) A filmforgatási célú közterület-használat díjait a rendelet 3. melléklete tartalmazza 

3//B. § 

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

 (2) 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. 

(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) 

nem haladhatja meg a 300 m2 területet. 

 (4) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

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

tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

 
 

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele 
 

4.§5 
 

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatához közterület-használati engedély 

szükséges. 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

a) Közterület fölé 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető 
berendezés, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla,  

b) Kereskedelmi célt szolgáló épület, pavilon és egyéb fülke, 
c) Szolgáltató épület pavilon és fülke,  
d) Kereskedelmi egységhez kapcsolódó előkert és oldalkert (árukirakodás, 

vendégforgalom stb. céljára használt terület), 
e)  Alkalmi árusítás, vagy szolgáltatás. Kiállítás, vásár, búcsú, portrérajzolás a Szabadság 

utcai piacon lévő árusítóasztalokon, és a 439 hrsz-ú parkolóban, 
f)   Mutatványos és cirkuszi tevékenység, 

                                                           
5 Módosította az 5/2014. (IV.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. április 9. napjától. 
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g) Építési munkával összefüggő használat, valamint tüzelő és egyéb dolog tárgy   
közterületen történő 48-órán túli tárolása esetén.                                                                                                              

h) Önálló hirdető-berendezések elhelyezése, reklámtábla, óriásplakát, oszlop, vitrin, 
árubemutató, fényreklám: 

    3 m2 méretig 
 4-10 m2 méterig 

    10 m2 fölött 
i) Közterületen élőzene szolgáltatás, területfoglalás igénye (eseti). 
j) Üzlethelyiség előtti parkolóhely kizárólagos használata. 
k) Őstermelők árusítása 
l) Teher és –különleges gépjárművek parkolása, tárolása közterületen: 

            Személygépjárművek parkolása, tárolása közterületen: 
Kizárólag a jogszabályi előírásoknak illetve a KRESZ előírásainak betartásával, a 
közúti közlekedés biztonságának szem előtt tartásával! 

m) Egyes létesítményhez szükséges (közterületen bérelt) gépjármű várakozóhely, egyéb 
okból közterületen bérelt gépjármű várakozóhely 

 
 

5.§3 

 

 

6.§ 
 

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 irányítását szolgáló berendezések 
elhelyezéséhez, 
 

c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további 
körművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, 

 
 
 

 
 

2Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1.§-sa 2012. november 15.napjától! 
3 Hatályon kívül helyezte a 7/2008. (VIII.27.) rendelet 2008. augusztus 27. napjától! 
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       d)   építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, valamint tüzelő és 
egyéb dolog, tárgy 48 óránál rövidebb időtartamú tárolásához feltéve, hogy az a 
közlekedést nem akadályozza. 

 
 

7.§ 
 

Nem adható közterület-használati engedély a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő 
tevékenység végzésére. 
 
 

8.§ 
 

(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. 
A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal a jegyzőhöz, az 1. 
melléklet szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe 
tartozik, amelyet a jegyző készít elő. 

 
(2) A közterület-használati engedély ideiglenes jelleggel 

 meghatározott idő elteltéig, 
 a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg 
 a visszavonásig adható meg. 

 
(3) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, mely 

kérelemre többször meghosszabbítható. 
 
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – 

minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

 
9. § 

 
(1) A közút nem közlekedéscélú igénybevételével járó közterület-használat engedélyezéséhez, 

valamint az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák 
elhelyezéséhez, a közút kezelőjének előzetes hozzájárulását  be kell szerezni. 

 
(2) Élelmiszer-árusítás esetében az ÁNTSZ Siófoki Városi Intézetének előzetes hozzájárulását 

be kell szerezni 
 
(3) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetet tisztán tartani, gondozni,  

keletkezett hulladékot összegyűjteni, és annak elszállításáról gondoskodni. Az engedély 
érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a jegyző köteles ellenőrizni, hogy 
a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e. 

 
(4) Tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, 

köztéri berendezésre, és úttartozékra elhelyezni. 
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A közterület-használati díj, mértéke, fizetésének módja. 
 

10.§ 
 

(1) Az engedélyes (bérlő) a közterület használatáért díjat (bérleti díjat) köteles fizetni. A díj 
mértékét, a 2. melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat (bérleti díjat) és megfizetésének 
határidejét, módját a határozatban, illetve a szerződésben kell meghatározni. 

 
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 

közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 
 
(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény 

alapterületét és használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell 
figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens 
elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden 
megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít. 

 
 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 
 

11.§ 
 
A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége 
alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat: 

 ha azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja 
 jótékony és közcélú rendezvényhez, illetve 
 a választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén. 

 
 

Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei 
 

12.§ 
 

A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzését a polgármester végzi. 
 

13.§ 
 

A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy engedélytől eltérő használata 
esetén a használót a polgármester határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a 
közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának 
helyreállítására. 
 

Az engedély visszavonása 
 

14.§ 
 

(1) Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, 
vagy módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig 
nem tesz eleget. 
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(2) A közterület-használati engedély közérdekből bármikor visszavonható. 

Vegyes rendelkezések 
 

15.§4 

 

 

Záró rendelkezés 
 

16.§ 
 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról szóló 3/2000. (III.20.) számú 
rendelettel módosított 5/1995. (IV.28.) számú rendelet hatályát veszti. 
 
Balatonendréd, 2005. december 14. 
 
 
 
 
  Lovász Zoltánné     Késmárki Tibor 
         jegyző         polgármester 
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4Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (IV.30.) önkormányzati rendelet 5.§-sa 2012. május 1 napjától! 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet 
 
 
 

Kérelem 
 

1. A  kérelmező neve:……………………………………………………………………... 
 
 

2. Állandó lakhelye,székhely címe:……………………………………………………….. 
 
 

3. Közterület-használat célja:………………………… időtartama:…………………….. 
 
 

4. A közterület-használat: 
 
a) helye (telepítési helyszínrajz):……………………………………………………… 
 
b)módja, mértéke (m2-ben):…………………………………………………………… 
 
c) az engedélyhez használt utca berendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés 
módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):…….......... 
…………………………………………………………………………………………... 
 
 

5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:……... 
 
 
 
 
 
      Dátum,……………………. 
 
 
 
 
         Kérelmező aláírása 
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2. melléklet6 
 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJAK BALATONENDRÉD KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 

 

> DÍJAK 

1) Közterület fölé 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, 
hirdető berendezés, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, cég- és 
címtábla. 

 

1.000,- Ft / m2/ év 

2) Kereskedelmi célt szolgáló épület, pavilon és egyéb fülke. 500,- Ft / m2/ hó 

3) Szolgáltató épület pavilon és fülke. 500,- Ft / m2/ hó 

4) Kereskedelmi egységhez kapcsolódó előkert és oldalkert (árukirakodás, 
vendégforgalom stb. céljára használt terület) 

1.000,- Ft / m2/ év 

5) Alkalmi árusítás, vagy szolgáltatás. Kiállítás, vásár, búcsú, portrérajzolás. 
      a Szabadság utcai piacon lévő árusítóasztalokon, és a 439 hrsz-ú     
parkolóban                                                                         

 

1.000,- Ft/nap 

 6)   Mutatványos és cirkuszi tevékenység 5 000,- Ft/nap 

7) Építési munkával összefüggő használat, valamint tüzelő és egyéb dolog 
tárgy közterületen történő 48-órán túli tárolása esetén.                                                                                                                                    

       

500,- Ft/m2/hó 

 

8) Önálló hirdető-berendezések elhelyezése, reklámtábla, óriásplakát, 
oszlop, vitrin, árubemutató, fényreklám 

3 m2 méretig 

4-10 m2 méterig 

10 m2 fölött 

 

500,- Ft/ m2/hó 

600,- Ft/ m2/hó 

700,- Ft/ m2/hó 

9) Közterületen élőzene szolgáltatás, területfoglalás igénye (eseti).  500.- Ft/m2/nap 

10) 10) Üzlethelyiség előtti parkolóhely kizárólagos használata.  5.000,- Ft/ év/db 

11) 11) Őstermelők árusítása 500,- Ft/m2/nap 

                                                           
6 Módosította az 5/2014. (IV.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. április 9. napjától. 
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12) Teher és –különleges gépjárművek parkolása, tárolása közterületen: 
       Személygépjárművek parkolása, tárolása közterületen: 

Kizárólag a jogszabályi előírásoknak illetve a KRESZ előírásainak betartásával, a 

közúti közlekedés biztonságának szem előtt tartásával! 

5.000,- Ft/hó 

2.500,- Ft/hó 

13) Egyes létesítményhez szükséges (közterületen bérelt) gépjármű várakozóhely, 
egyéb okból közterületen bérelt gépjármű várakozóhely 

3.000,-Ft/év 

 

 
 
 

3. melléklet7 

 

 

Közterület 

megnevezése 

Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás 

Balatonendréd 

község 

Önkormányzat 

közterületei 

200,-Ft/m2/nap 150,-Ft/m2/nap 100,-Ft/m2/nap 

 

E melléklet alkalmazásában:  

 

1. Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb 
közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt 
terület; 

2. Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a 
forgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és 
hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a forgatást közvetlenül 
kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület; 

3. Stáb parkolás: Az 1-2. kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás 
helyszínétől területileg elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt 
terület. 

 
 

 
Egységes szerkezetbe foglalási záradék: 
 
                                                           
7
 A 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét a 10/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a 

iktatta be. Hatályos 2013. október 1. napjától. 
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A 2012. augusztus  27. napján hatályba 
lépett 7/2008. (VIII.27.) önkormányzati  
rendelettel módosított egységes  
szerkezetű szöveg. 
         Lovász Zoltánné sk 
Balatonendréd, 2008. augusztus 27.                jegyző 
 
 
 
A 2012.május 1. napján hatályba lépett 
12/2012. (IV.30.) önkormányzati  
rendelettel módosított egységes  
szerkezetű szöveg. 
         dr. Laczkó Ilona sk. 
Balatonendréd, 2012.április 30.                jegyző 
 
 
 
A 2012.november 15. napján hatályba  
lépett 16/2012. (XI.14.) önkormányzati  
rendelettel módosított egységes  
szerkezetű szöveg. 
         dr. Laczkó Ilona sk. 
Balatonendréd, 2012.november 14.                jegyző 
 
 
A 2013.október 01. napján hatályba  
lépett 10/2013. (IX.30.) önkormányzati  
rendelettel módosított egységes  
szerkezetű szöveg. 
         dr. Friss Attila sk. 
Balatonendréd, 2013.október 01.                jegyző 
 
 
A 2014.április 9.. napján hatályba  
lépett 5/2014. (IV.8.) önkormányzati  
rendelettel módosított egységes  
szerkezetű szöveg. 
         dr. Friss Attila sk. 
Balatonendréd, 2014.április 9.                jegyző 
 




