
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat engedélyezéséről 

 

 

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ E rendelet hatálya kiterjed Balatonkenese Város Önkormányzata tulajdonában álló közterületekre, 

valamint az olyan belterületi földrészletek és építmények közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére 

átadott területére, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint nem közterület. 

 

1/A.§
1
 Az Önkormányzat Balatonkenese város területét – a közterület-használat szempontjából – övezetekre 

osztja. Az I. övezetbe tartozik a balatonkenesei 3705. helyrajzi számú terület, a II. övezetbe tartozik a 3705. 

helyrajzi számon kívül, valamennyi terület. 

 

A közterület használata 

 

2.§ (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja. 

(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához - jelen rendelet 7.§ (1) bekezdésében felsoroltak 

kivételével – közterület-használati engedély szükséges. 

(3)
2
 A közterület tulajdonosa a zöldfelületek állagmegóvása érdekében egyes közhasználatú zöldfelületek 

használatát az általa szükségesnek vélt időtartamra korlátozhatja, továbbá ideiglenesen engedélyezheti a 

zöldfelület eredeti funkciótól eltérő használatát is, (pl. rendezvény, hibaelhárítás céljából), ha az a 

zöldfelület állagát károsan nem érinti. 

(4)
3
 A játszóterek felszerelését a 6. életévet be nem töltött gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete és 

felelőssége mellett használhatják. 

(5)
4
 Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlanuk határvonalától az útszegélyig a közterületet, árkot, 

átereszeket, járdát gondozni (kaszálás, gyomtalanítás), azonban terület felújításáról nem kell gondoskodniuk. 

 

2/A.§
5
 Közterületeken tilos: 

a)  az építmények, berendezések rendeltetésellenes használata, rongálása; 

b) a közterületek útjain, terein a forgalom akadályozása; 

c) a virágok leszedése, a fák, bokrok ágainak, gallyainak tördelése, csonkítása, a fákon hirdetés 

kifüggesztése; 

d) a fák engedély nélküli metszése, visszavágása, kivéve a lakosság által ültetett gyümölcsfák 

metszését, gallyazását; 

e) a hasznos állatok és madarak bármely eszközzel történő zavarása (madárfészkek rongálása, 

tojáskiszedés stb.); 

f) engedély nélkül járművel a zöldterületen közlekedni, parkolni; 

g) sátorozni; 

h) szemetelni, elhasznált tárgyakat, hulladékot elszórni, lerakni; 

i) kerti veteményt, haszoncserjét ültetni. 

 

2/B.§
6
 (1) Közterületek jogszabályon vagy hatósági határozaton (közterület-használati szerződésen, építési 

engedélyen, stb.) alapuló, más célú használata esetén, a kérelmező feladata a növényzet, valamint a 

berendezések és felszerelések szükség szerinti áttelepítése és pótlása. 
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(2) Közterületen olyan munkát, mely a növényzetben kárt okoz, engedély nélkül csak halasztást nem tűrő 

esetben (csőtörés, hibaelhárítás, stb.) szabad végezni. Az ilyen esetben végzett munkát utólag – 24 órán 

belül – kell bejelenteni Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalába (a továbbiakban: Polgármesteri 

Hivatal), a terület helyreállítását pedig az (1) bekezdésben leírtak szerint kell elvégezni. 

(3) Burkolatkészítésnél, vagy annak felújításakor a burkolat területébe eső fás növényzetet csak úgy szabad 

burkolattal körbevenni, hogy annak töve körül legalább 1,0 m átmérőjű szabad (földes) terület maradjon. 

 

3. §
7
 A közterület-használati engedély (a továbbiakban: engedély) kiadása és a kiemelt közterület 

használatára vonatkozó megállapodás megkötésével kapcsolatos döntés a polgármester hatásköre, 

másodfokon a képviselő-testület jár el. 

 

4.§
8
 Közterület-használati engedély legfeljebb 1 évre adható. 

 

4/A. §
9
 A kiemelt közterület használatára vonatkozó megállapodás legfeljebb 3 évre adható. Három évet 

meghaladó időtartamra, illetve a rendeletben nem nevesített sajátos, a közterület használatát huzamosabban 

akadályozó célra, a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület – egyedi határozatával – adhat 

közterület-használati engedélyt. Az engedélyessel a közterület-használat megkezdése előtt az e rendeletben 

nem szabályozott feltételeket rögzítő írásbeli megállapodást kell kötni. 

 

5.§
10

 Nem adható engedély annak, akinek az Önkormányzattal, vagy Intézményeivel szemben lejárt, 

rendezetlen közterület-használati díj (továbbiakban: díj) tartozása van. 

 

5/A.§
11

 Nem adható ki közterület-foglalási engedély a strandok területén olyan tevékenységre, amely során 

olyan eszközök kerülnek elhelyezésre, melyek a strandok esztétikai értékét rontanák. 

 

6.§
12

 (1) Az Önkormányzat vagy Intézményei által szervezett rendezvények esetében a rendezvény 

megtartásához szükséges közterületen a rendezvény szervezője vagy az intézményvezető (továbbiakban: 

szervező) előzetesen engedélyezi a területen az árusok, szolgáltatók (továbbiakban: igénybevevők) 

részvételét, akik kötelesek a szervező által előre kijelölt területet elfoglalni. Az igénybevevők helypénzt 

fizetnek az általuk elfoglalt területtel arányosan, melyet az Önkormányzat, Balatonkenese Város 

Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) vagy az Intézmények erre felhatalmazott munkatársa szed 

be.  

 

(2) Az igénybevevők a helypénzt legkésőbb a rendezvény megkezdéséig kötelesek megfizetni. Amennyiben 

fizetési kötelezettségének az igénybevevő a rendezvény megnyitásáig nem tesz eleget, úgy a tevékenységét 

nem kezdheti meg, és a rendezvény területét azonnal köteles elhagyni. 

 

(3) A helypénz mértéke megegyezik az 1. melléklet alapján fizetendő közterület-használati díj mértékével. 

 

Előzetes bejelentés alapján létrejövő közterület-használat 

 

7.§ (1) Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalához tett előzetes bejelentés alapján létrejövő közterület-

használat esetei: 
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a) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos fedett várakozóhelyiség elhelyezése, 

b) gazdálkodó szervezeteknek, a hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények, konténerek 24 órát meghaladó 

elhelyezése, 

c) a tömeges forgalmat lebonyolító üzletek bejárata melletti hulladékgyűjtő edényzet elhelyezése, 

d) az önkormányzat megbízásából, valamint az önkormányzat kulturális intézményei által szervezett 

kulturális és sportrendezvényekkel kapcsolatos közterület-használat, 

e) Balatonkenese város területén tevékenykedő közhasznú szervezetek által – az alapító okiratban foglalt 

tevékenységi körük szerinti – szociális, karitatív, vagy kulturális rendezvények megtartásához szükséges 

közterület-használat, 

f) ingatlanon (épületen) elhelyezett, a közterületbe benyúló 1 m2–nél nem nagyobb cégér, falikar, 

g) közterületen, illetve közúti járműre szerelt hangosító berendezés alkalmazásával történő reklámozás, 

h) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat 

létesítményei elhelyezése, 

i) közműveknek /elektromos-, gáz-, távfűtő-, víz- és csatornázási művek/, valamint a köztisztasági, postai és 

távközlési tevékenységgel foglalkozó szerveknek üzemviteli feladatok ellátását szolgáló közérdekű 

berendezések elhelyezése, 

j)
13

 az országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti-közlekedési 

szervezeteknek, a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeinek elhelyezése, 

k) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területhasználat. 

 

(2)
14

 Az (1) bekezdésben foglalt közterület-használatot, a használatot megelőzően a hivatalhoz legalább 15 

nappal korábban be kell jelenteni. 

 

(3)
15

 Az (1) bekezdésben felsorolt bejelentés-köteles közterület-használat esetén, a használat időtartama 

legfeljebb egy évig terjedhet. Amennyiben a használó az egy évet meghaladóan is igénybe kívánja venni a 

közterületet, azt ismételten be kell jelentenie a Polgármesteri Hivatalnak. 

 

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt közterület-használat – amennyiben ez a rendezvények és az egyéb 

közterületi tevékenységek koordinálása miatt szükséges – az önkormányzat írásbeli szakmai utasításának 

betartásával és a rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt szabályok alkalmazásával történhet. 

 

 

Közterület-használati engedély köteles tevékenységek 

 

8.§ (1) 

a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),  

b) árusításra szolgáló pavilon elhelyezése, 

c) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára, 

d) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése, 

e) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés és 

köztárgyak elhelyezése, 

f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezése, valamint az építési munkához 

kapcsolódó egyéb, bármilyen jellegű közterület igénybevétel, ha annak időtartama a 24 órát meghaladja, 

g) alkalmi- és mozgóárusítás, javító-szolgáltató tevékenység, 

h) sport- és kulturális rendezvényekhez, 

i
16

) üzleti kert, előkert, terasz kialakítása; üzleti rakodás, göngyöleg elhelyezés, 

j) kiállítás, vásár tartása, mutatványos tevékenység, 

k) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosítása, 

l) üzlet előtti áruelhelyezés (kitelepülés), 

m) építkezési felvonulási konténerek elhelyezése, 

n) közcélú közterület-használat, 
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o)
17

 bérkocsik, taxik állomáshelyeihez 

 

(2)
18

 Nem adható közterület-használati engedély  

a) Strandok bejáratától számított 5 m-en belül, 

b) Kossuth térre, 

c) Hősök kertje területére, 

d) ’56-os emlékmű területére, 

e) Természetvédelmi területekre, 

kivéve, ha a kérelem kulturális rendezvény megtartását célozza. 

 

A közterület-használati engedély kérelem és az engedély tartalma 

 

9.§ (1) A közterület-használati engedély kérelmet, bejelentést annak kell előterjesztenie, aki a közterületet 

használni kívánja. 

 

(2) A közterület-használatra vonatkozó kérelmet, bejelentést írásban a hivatalhoz kell benyújtani a tényleges 

közterület-használatot megelőzően. A kérelem formanyomtatványát a 2. melléklet tartalmazza. Az engedély 

kiadásáról – vagy annak megtagadásáról – a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül kell dönteni, 

mely egy alkalommal hiánypótlás teljesítése céljából meghosszabbítható 15 nappal. 

 

10.§.(1) A bejelentésnek, engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező nevét, természetes azonosítóit, lakóhelyének (székhelyének, vagy telephelyének) címét, jogi 

személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok esetén bankszámlaszámát és 

a számlavezető pénzintézet nevét, 

b) a közterület-használat célját és időtartamát, az igénybe venni kívánt közterület nagyságát, helyét és a 

használatának módját, a napi árusítás időtartamának pontos meghatározását, 

c)
19

 a közterületen elhelyezendő építmény, elárusító hely, stb. látványtervét. 

 

11.§(1) Az engedélynek tartalmaznia kell: 

a)
20

 a használó nevét, lakóhelyét/székhelyét/telephelyét, 

b) a közterület-használat célját és időtartamát, 

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, 

d) építési engedély köteles közterület-használat esetében a jogerős építési engedély kibocsátójának 

megnevezését, az engedély keltét és ügyiratszámát, 

e) a megállapodás használatba adó részéről történő azonnali felmondása eseteit és az eredeti állapot 

helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, 

f) a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját, 

g) a közterületen szervezett rendezvény jellegétől függően a szükséges pótlólagos mobil szeméttárolók és 

illemhelyek elhelyezésére vonatkozó előírást, 

h)
21

 a díj meg nem fizetése vagy késedelmes megfizetése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre történő 

felhívást. 

i) 
22

 

 

(2)
23

 500.000.-Ft-ot meghaladó mértékű díj megfizetését előíró határozat esetén – amennyiben a kérelmező a 

közterület-használati díj összegét az engedély kiadásával egyidejűleg, egy összegben nem teljesíti – a 

kérelmező köteles csatolni a számlavezető pénzintézetétől származó felhatalmazó levelet azonnali beszedési 

megbízásra, a közterület-használati díj mértékéig. Amennyiben az ügyfél a felhatalmazó levelet írásbeli 
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felszólítás ellenére a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem csatolja, a közterület-

használatot el kell utasítani. 

 

12.§ Amennyiben egy közterületi helyet több kérelmező kíván használni, a kérelmeket érkezési sorrendben 

kell elbírálni. 

 

13.§
24

 Az engedélyt meg kell küldeni a használatra jogosultnak, a közterület-használati díj beszedésével 

megbízott Intézménynek és a hivatal Pénzügyi Csoportjának. 

 

 

Közterület-használati díj 

 

14.§ (1) A használó a közterület-használatért díjat köteles fizetni. A díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A díjat 

a)
25

 napi használat esetén az engedélyben megállapított fizetési határidőig, 

b) havi használat esetén minden hónap 5. napjáig történő előrefizetéssel, 

c) éves használat esetén két részletben, az engedélyben megállapított fizetési határidőig kell megfizetni. 

 

(3)
26

 A közterület-használati díj megállapítása szempontjából minden megkezdett m2 és minden megkezdett 

hónap egésznek számít. 

 

(4) 
27

 

 

(5) A használó a közterület-használati díjat a tényleges üzemeltetésre tekintet nélkül köteles megfizetni. 

 

(6) A közterület-használati díjat az engedélyhez csatolt készpénz átutalási megbízással vagy átutalással kell 

megfizetni, az önkormányzatnak az engedélyben megadott bankszámlájára, melyről a Pénzügyi Csoport 

számlát bocsát ki. 

 

(7) A közterület-használati díjak befizetését a Pénzügyi Csoport folyamatosan figyelemmel kíséri. 

Rendezetlen díjtartozás elmaradása esetén értesíti a Jegyzőt, aki intézkedik a hátralék behajtásáról. 

 

(8) Amennyiben engedélyes az engedélyben szereplő határidőben a díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, 

úgy az engedély visszavonásra kerül. Amennyiben az engedélyes nyilatkozatából valószínűsíthető, hogy 

részletfizetési kedvezmény adása esetén a díj befizetésre kerül, úgy legfeljebb 6 havi részletfizetési 

kedvezmény adható. A kedvezmény megadásának feltétele felhatalmazó levél a számlavezető pénzintézettől 

a megfizetendő díj mértékéig. 

 

(9) Amennyiben a kérelmező díjhátralékkal rendelkezik, melyre vonatkozóan részletfizetési kedvezményt 

kapott, és új engedélyt kér, az engedély kiadásának feltétele összeghatártól függetlenül felhatalmazó levél 

benyújtása a számlavezető pénzintézettől, az új közterület-használati díj erejéig. 

 

(10) 
28

 

 

(11) Amennyiben a díjfizetési határidő lejárt, és az engedélyes nem kezdeményezi a tartozás rendezését, úgy 

a díjtartozás a lejárat napját követően a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összeggel kerül 

behajtásra. 

 

(12) A részletfizetés kedvezményéről a jogosult kérelmére a Polgármester dönt. 
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(13)
29

 Az egy évet meghaladó bérlet esetében ki kell kötni, hogy a bérleti díj a képviselő-testület döntésének 

megfelelően változhat, és a változás megállapítását követő évben az új díjtételnek megfelelő díjat kell 

fizetni. Erre vonatkozóan a megállapodást módosítani kell. 

 

 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól,  

Közterület használati díj fizetési kedvezmény 

 

15.(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni  

a) a 7. § (1) bekezdésében foglalt, bejelentés alapján történő használat esetén, 

b)
30

 közcélú, vagy az Önkormányzat és Intézményei által szervezett rendezvények esetén, 

c)
31

 a kulturális és sportcélokra elfoglalt közterület után, ha a rendezvényen belépődíjat nem szednek, és 

árusítás nem történik. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közterület-használat esetén is a használó köteles a használattal kapcsolatosan 

felmerülő – így különösen a közműfogyasztás díjaira, a terület helyreállítására, a takarításra – költségeket 

valamint a rendezvény helyszínén és közvetlen környezetében a rendezvény kapcsán bekövetkezett általa 

okozott, működésével összefüggő, felróhatóságtól független károkat megtéríteni. 

 

(3) 
32

  

 

(4) Az önkormányzati rendezvényekre kitelepülő balatonkenesei székhelyű vállalkozók a közterület-

használati díj összegéből 50 % kedvezményben részesülnek. 

 

A közterület-használat megszűnése és a szabálytalan közterület-használat jogkövetkezményei 

 

16.§ (1) A közterület-használat megszűnik: 

a) az engedélyben meghatározott idő lejártával, vagy feltétel bekövetkezésével, 

b) az engedély visszavonásával. 

 

(2) A használatba adó az engedélyt visszavonhatja, ha: 

a) a használó a közterületet nem az engedélyben meghatározott célra és módon használja, vagy díjfizetési 

kötelezettségének kétszeri felszólításra nem tesz eleget, 

b) a használó a közterületen folytatott tevékenységére jogosító okiratának érvényessége megszűnt, 

c) a terület más célú hasznosítását várospolitikai okok (városrendezés, városkép javítása, vagy egyéb 

ingatlanhasznosítás) indokolják. 

 

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti megszűnés esetében a már esedékessé vált és befizetett díjat 

visszakövetelni nem lehet. 

 

(4)
33

 A közterület-használat megszűnéséről értesíteni kell a hivatal Pénzügyi Csoportját. 

 

(5) A közterület-használat megszűnése esetén a használó saját költségén köteles az eredeti állapotot 

helyreállítani. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni az előzetes bejelentés alapján folytatott közterület-

használat esetén is. 

 

17.§ (1)
34

 Amennyiben a közterület, engedélyköteles használatát engedély nélkül, vagy az engedélyben 

meghatározott időtartam lejárta után használják, a jogosulatlan használó köteles: 
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a) a használatot azonnal megszüntetni, és a közterületet eredeti állapotában sajátköltségén - minden 

kártalanítási igény nélkül - helyreállítani a megadott határidőn belül, 

b) az engedély nélküli használat időtartamára a 1. mellékletben szereplő díj háromszorosát megfizetni. 

 

(2) Amennyiben a felhívásra a jogosulatlan használó a használatot nem szünteti meg, az egyéb 

jogkövetkezményeken túl a használatba adó vagy megbízottja a közterületen elhelyezett dolgokat a 

jogosulatlan használó költségére és veszélyére eltávolíthatja. 

 

(3)
35

  

 

(4) A jogosulatlan használó csak az eltávolítás, a tárolás és a jogtalan használat miatti egyéb költségek 

megfizetése után veheti át az eltávolított dolgokat. 

 

(5) Ha az eltávolított dolog tulajdonosa 5 napon belül nem jelentkezik, írásban értesíteni kell a tárolás 

helyéről. Ha közterületen elhelyezett dolog tulajdonosa ismeretlen, a felszólítást a helyben szokásos módon 

kell közzétenni. 

 

(6) Ha a dolog tulajdonosa az eltávolítást követő 3 hónapon belül nem jelentkezik, a dolgot a használatba 

adó értékesítheti. Ha az értékesítés eredménytelen volt, a használatba adó a megsemmisítést is elrendelheti. 

 

A filmforgatási célú közterület-használat rendje 

 

17/A. §
36

 (1) A képviselő-testület a filmforgatási célú közterület használati szerződés jóváhagyásával 

kapcsolatos hatáskörét a Pénzügyi Bizottságára ruházza át. 

 

(2) A közterület használati szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező az alábbi feltételek 

teljesítését vállalja a közterület használati szerződésben: 

a) az igénybe vett közterület eredeti állapotának a közterület-használat befejezését követő  helyreállítását, 

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását, 

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges 

információkról, 

e) az esetleges forgalomkorlátozással kapcsolatos tájékoztatás közzétételét, 

f) amennyiben a filmforgatás fizető parkoló helyeket foglal el, az önkormányzat által meghatározott bevétel 

kiesés megtérítését a filmforgatás megkezdését megelőzően, 

g) a filmforgatás során felmerült közüzemi költségek megtérítését (áram, víz, gáz, hulladékszállítás stb.) 

h) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik 

személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is,  

i) nem akadályozza önkormányzati rendezvény lebonyolítását. 

 

(3)
37

 Ha a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti hatósági szerződés 

megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a 

közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni. 

 

(4) A filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi kezelői 

hozzájárulások beszerzése írható elő a filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelem benyújtásához: 

a) helyi közút esetén közútkezelői hozzájárulás, 

b) zöldterület estén kezelői hozzájárulás. 
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(5) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a 

közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés 

nem hagyható jóvá. 

 

(6) Az önkormányzat a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli 

természeti esemény bekövetkezése esetén az akadály elhárulta után, az esetleges kárelhárítást követő 10 

munkanapon belül biztosítja újra a közterület-használatot olyan időtartamban, ameddig a filmfogatás 

akadályozott volt. 

 

(7) A fizetendő díj 50%-kal csökken, ha a film forgatása közérdekű célt szolgál, oktatási, tudományos vagy 

ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készül. 

 

(8) A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra az Mgtv. és annak felhatalmazása 

alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Közutak, közterület védelme az építési tevékenységgel összefüggő úthasználat vonatkozásában 

 

17/B.§
38

 (1) A város területén az engedélyező hatóság által létesítmény építésére kiadott építési 

engedélyhez, a polgármestertől közútkezelői hozzájárulást kell kérni. 

(2) Az engedélyezett útvonal betartásáért a kivitelezés felelős vezetője felel. 

(3) Az útvonalengedélyben szereplő utakon okozott igazolt kár helyreállítását az építtető köteles 

elvégeztetni. 

(4) A város területén létesítmény építése esetén a kivitelezés megkezdésének bejelentésével egyidejűleg az 

Önkormányzattal megállapodást kell kötni az út helyreállítására. 

(5) A megállapodás megkötése előtt az útvonalengedélyben meghatározott és az egyéb lehetséges szállítási 

útvonalon bejárást kell tartani és az út állapotáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

(6) A jegyzőkönyvben meg kell határozni a várható esetleges meghibásodásokat és a költségeket. 

(7) Amennyiben a meghatározott összeg nem fedezi a helyreállítás költségét, úgy az építtető a 

többletköltséget megfizeti, amennyiben kevesebb a helyreállítási költség az Önkormányzat a különbözetet 

visszafizeti. 

(8) A befizetett, letétbe helyezett összeget az Önkormányzat elkülönített számlán kezeli az elszámolásig. 

(9) Az elszámolás végső határideje a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napja. 

(10) Az építési területek tisztaságáért és az építési tevékenységből adódó szennyeződés eltakarításáért – a 

munkaterület átadásától a felvonulási létesítmények eltávolításáig, illetve a terület fenntartásba adásáig – a 

mindenkori kivitelező a felelős. 

(11) Utak, járdák és egyéb közterületek területén, az alatt vagy felett létesítményt elhelyezni, áthelyezni 

vagy megszüntetni, illetőleg a közterületet felbontani csak a közterület kezelőjének hozzájárulásával lehet. 

(12) Közterületet lekeríteni bármilyen tárggyal (pl.: oszlop, kötél, kő, stb.) tilos. 

 

17/C.§
39

 (1) Amennyiben a közutak, járdák és egyéb közterületek felbontása közúti forgalmat, illetve 

gyalogosforgalmat érint, a munkálatok végzése alatt a kivitelező köteles gondoskodni a biztonságos 

közlekedésről, a balesetveszély csökkentéséről. 

(2) Közutak bontása esetén a közutat kezelő – hozzájárulásának megadásához – előzetes 

forgalomkorlátozási vagy forgalomterelési terv készítését írhatja elő. 

(3) A kivitelezési és helyreállítási munkát az építésügyi hatóság által előírt határidőre be kell fejezni. A 

munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha annak folyamatos végzéséhez a feltételek biztosítottak. 

(4) Amennyiben a végleges helyreállítás az időjárási viszonyok miatt nem lehetséges, a felbontott közutat 

vagy járdát a kedvező viszonyok beálltáig ideiglenesen kell helyreállítani. 
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(5) Az engedélyes a helyreállított burkolat és földmunka minőségét legalább 3 évig köteles szavatolni a Ptk. 

alkalmazásával és rendelkezéseit figyelembe véve, illetve a bontási engedélyben meghatározott ideig. 

(6) Amennyiben az igénybevétellel érintett útszakasz, illetve járdaszakasz szélességének több mint 70%-át 

felbontják, az engedélyes köteles az út- és járdaszakasz teljes szélességében történő újjáépítésére. Ha a 

bontás a felület 50-70%-át érinti, az engedélyes a teljes felület kopórétegének elkészítésére köteles. 

(7) A közműépítéseknél, gerincvezeték építésénél a kivitelező a műszaki átadás-átvételkor köteles tömörségi 

vizsgálati jegyzőkönyvet átadni az Önkormányzat képviseletével megbízott személynek. 

 

17/D.§
40

 (1) Utat, járdát és egyéb közterületet engedély nélkül felbontani tilos. 

(2) Új építésű út és járda, valamint régi úttest és járda új aszfaltborítása esetében az ezeket érintő bontáshoz 

hozzájárulni 5 évig nem lehet. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő 

elhárítása érdekében végzett közterület-bontási tevékenységre. Az üzemzavar miatt végzett közterület-

bontást a közterület kezelőjének 24 órán belül be kell jelenteni. 

 

Közterületek tisztántartása 

 

17/E.§
41

 (1) A település területén a közutak, terek, sétányok, parkolók, lépcsők, közcélú zöldterületek, 

játszóterek, parkok területén keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról, a közterületek 

tisztántartásáról, gondozásáról az Önkormányzat a Városgondnokságon keresztül gondoskodik. 

(2) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakasz, illetve gyalogos közlekedésre szolgáló gyalogút, az árok és 

átereszek tisztántartása az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Ez a kötelezettség a bekerített és be nem 

kerített, illetve használaton kívül álló ingatlanokra is kiterjed. 

(3) A közterületre növényi hulladékot kihordani tilos! Fű, gaz, levágott faág, gally, stb. elszállításáról a 

hulladékszállítást végző közszolgáltató gondoskodik, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

(4) Az allergiás megbetegedést kiváltó növények virágzás előtti eltávolítása a magánterületről és az 

ingatlana előtti közterületről, az ingatlantulajdonos kötelessége. 

(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtt húzódó járdaszakaszt olyan állapotban tartani, amely 

lehetővé teszi a biztonságos gyalogosközlekedést. 

(6) A tulajdonos a járdaszakasz melletti útároknak és csatornanyílásnak hótól, jégtől, hordaléktól, és a 

lefolyást gátló egyéb anyagtól való megtisztításáról köteles gondoskodni. 

(7) A gondozatlan járdaterület tisztántartását, hótól, jégtől való megtisztítását a polgármester a tulajdonos 

költségére – előzetes értesítés után – elrendelheti. 

 

17/F.§
42

 (1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék be és a 

szállítmányból semmi ki ne hulljék. Könnyen hulló anyag (homok, murva, stb.) csak olyan járművön 

szállítható, amelyen a lehullás megakadályozása biztosított. 

(2) Amennyiben bármilyen szállítmány fel- és lerakásánál, szállításánál köz- vagy magánterület 

beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után haladéktalanul 

megtisztítani. 

(3) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak közvetlen környékét 10 m-es 

körzetben állandóan tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak 

elszállításáról saját költségükön gondoskodni. 
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(4) Szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a 

nyitva tartás ideje alatt az üzemeltető köteles tisztántartani tekintet nélkül arra, hogy a hulladék az üzleti 

tevékenységből származik, vagy nem. 

 

 

A közterület-használat ellenőrzése 

 

18.§ (1) A közterület használatát az Önkormányzat megbízott képviselője jogosult és köteles ellenőrizni. 

 

(2) A közterület használója köteles az ellenőrzésre jogosultak kérésére a használatra jogosító okiratokat 

(engedély) bemutatni. 

 

(3) 
43

 

 

Egyes különös rendelkezések 

 

19.§ (1) A közterület-használati engedély nem mentesít a közterület-használat jellege szerinti egyéb 

hatósági, illetve szakhatósági engedélyek megszerzése alól. 

 

20.§
44

 (1)
45

 A Bajcsy Zsilinszky - Fő utca által határolt, balatonkenesei 699. hrsz-ú közterületre vonatkozó 

közterület-használati engedély kiadásával kapcsolatban, a rendelet előírásait azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy a területen engedély olyan őstermelőnek, vagy vállalkozásnak adható ki, aki, vagy amely 

kizárólag saját termesztésű, előállítású, a rendelet 3. mellékletében felsorolt termékeket árusítja. 

(2)
46

 Az (1) bekezdésben foglalt terület árusításra kijelölt részén az alkalmi árusítást végző árusítók helypénz 

megfizetésére kötelesek, melyet a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott munkatársa szed be. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt területen naponta 6:00 óra és 20:00 óra közötti időszakban szabad közterület-

használati engedély birtokában árusítani. A fenti időszakon kívüli időszakban tárgyakat (például: 

árusításhoz, raktározáshoz szükséges eszközöket, berendezéseket, árnyékolókat, gépjárművet, utánfutót stb.) 

elhelyezni, otthagyni, továbbá bármilyen céllal a területen tartózkodni és az ott elhelyezett asztalokat 

használni tilos. 

 

21.§ Vendéglátó-ipari előkert létesítésére hozzájárulás csak a közterületen elhelyezendő szerkezetek 

helyszínrajzával és vázlatával ellátott kérelemre adható ki. 

 

22.§ Cirkuszi tevékenységre engedély nem adható. 

 

23.§ (1) Mutatványos tevékenységet gyakorló kérelmezőnek a berendezéseinek időszakos műszaki 

alkalmassági tanúsítvány bemutatása után adható területhasználati engedély. 

(2) Mutatványos tevékenység működése, valamint szervezett vásárok tartása esetén az engedély kiadója a 

takarítási költség megfizetését előírhatja. 

 

24. § (1)
47

 A Bezerédj strand (balatonkenesei 3616 hrsz.), a Vak Bottyán strand (balatonkenesei 4714/5 

hrsz.), az Alsóréti strand (balatonkenesei 3671/2 hrsz.), és a Széchenyi Park (balatonkenesei 4717/9 és 

4715/2 hrsz.) területe kiemelt közterületnek minősül, melynek használatára az Önkormányzattal kötött 

megállapodás alapján kerül sor. A megállapodás tartalmára a rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A 

bérleti díj legalacsonyabb mértéke megegyezik a rendelet 1. melléklete alapján fizetendő közterület-

használati díj mértékével. 
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 (2)
48

 
49

  

 

(3)
5051

 A képviselő-testület minden év február 28. napjáig az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt 

közterületre vonatkozóan megállapítja az azokra köthető megállapodások számát és a tevékenységek 

profilját, melyet a polgármester hirdetményként közzétesz. 

(4) A hirdetménynek tartalmaznia kell: 

a) a hasznosításra meghirdetett közterületek helyét, 

b) a közterület-használat célját és a folytatható tevékenységek számát, 

c) a jelentkezés határidejét. 

(5)
52

 A kiemelt közterület bérletére vonatkozó kérelmeket minden év április 30. napjáig kell benyújtani a 

polgármesterhez. Amennyiben ezen határidőig a képviselő-testület által engedélyezett helyek mindegyikére 

nem érkezett be jelentkezés, a polgármester a beérkezések sorrendjében mindaddig köthet megállapodást az 

egyes használati célokra, míg azok száma el nem éri az engedélyezettet. 

(6) Amennyiben a képviselő-testület által engedélyezett keretszámnál egy-egy tevékenységre többen 

jelentkeznek, úgy meghívásos liciteljárást kell tartani. Az eljáráson az vehet részt, aki a közterületen 

folytatni kívánt tevékenység végzésére jogosult és a meghívóban közölt bánatpénzt – mely a rendelet 1. 

mellékletében meghatározott, adott tevékenységre vonatkozó m
2
 ár 2 hónapra kiszámított összege – 

befizette. 

(7) A közterületre megállapodás azzal köthető, aki a liciteljárás feltételeinek megfelelt, és a lefolytatott 

eljárás során a legnagyobb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot és ezt a bérleti díjat meg is fizette. 

(8) A liciteljáráson a területigénylők, a polgármester vagy megbízottja, és a műszaki csoportvezető vesz 

részt. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a területigénylők nevét és 

címét/székhelyét, az eljárás keretében megajánlott legmagasabb bérleti díj kialakulásának folyamatát, és a 

legmagasabb bérleti díjra tett ajánlat összegét, az ajánlattevő nyertes nevét, adatait. 

(9) Ha a liciteljárás nyertese a tárgyalást követően bejelenti, hogy a közterületet nem kívánja igénybe venni, 

úgy a liciteljáráson részt vett következő legmagasabb bérleti díjat felajánló – az általa felajánlott bérleti 

díjon – jogosult a megállapodás megkötésére. Több azonos ajánlatot tevő közül sorsolással kell eldönteni, 

hogy ki a megállapodás kötésre jogosult. Amennyiben minden ajánlattevő visszalép, a területet csak a 

liciteljárásban részt nem vett újabb bérbe vevő részére lehet – újabb liciteljárás nélkül – bérbe adni, a bérleti 

díj azonban nem lehet alacsonyabb a liciteljárás során megállapított legalacsonyabb összegnél. 

(10) Ha a liciteljárás nyertesével a liciteljárás lefolytatását követő 15 napon belül, neki felróható okból, nem 

kerül sor a megállapodás megkötésére, úgy az általa befizetett bánatpénzt elveszti és a licitált közterületi 

helyre a (8) bekezdésben szabályozott eljárás keretében új bérlő léphet. 

(11) A liciteljárás nyertese által befizetett bánatpénzt a bérleti díj részeként kell elszámolni, a további 

pályázóknak pedig a versenytárgyalás napját követő 8 napon belül vissza kell utalni. 

 

Záró rendelkezések 
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25.§ (1) E rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba, a rendelet előírásait a hatályba lépést követően induló 

ügyekben kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a közterület-használat engedélyezéséről, 

valamint a közterület-használati díjak mértékéről szóló16/2011.(XII.02.) önkormányzati rendelet. 

 

Balatonkenese, 2013. június 10. 

 

 

 

Tömör István sk.       Dr. Nánássy Elek sk. 

polgármester         jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. június 11. napján kifüggesztésre került. 

 

Balatonkenese, 2013. június 11. 

 

          Dr. Nánássy Elek sk. 

           jegyző 
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A B C D 

 
Közterületek igénybevételének célja Egység 

Díj 

I. övezet 

(Ft) 

Díj 

II. övezet 

(Ft) 

a) 

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

üzlethomlokzat, kirakatszekrény, előtető, 

ernyőszerkezet, hirdetőberendezés 

Ft/m
2
/hó 920 460 

b) Árusító és egyéb fülke, pavilon alatti területrész Ft/m
2
/hó 920 460 

c) 
Az egyes létesítményekhez a közút területén kívül 

szükséges gépjármű várakozóhelyek 
Ft/nap 0 0 

d) 
A köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak 

elhelyezése 
Ft/nap 0 0 

e) 
Szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, 

alapzatos zászlórúd, köztárgyak elhelyezése 
Ft/nap 0 0 

f) 
Építési munkával kapcsolatos építési anyag, 

törmelék, konténer, állvány elhelyezése 
Ft/m

2
/nap 100 50 

g) 

a) Alkalmi árusítás 

b) Mozgóárusítás 

c) Javító, szolgáltató tevékenység 

Ft/m
2
/nap 

Ft/nap 

Ft/m
2
/nap 

800 

7.000 

300 

400 

3.500 

150 

h) 

Sport vagy kulturális rendezvény céljára kijelölt, 

átadott közterület 
Ft/m

2
/hó 40 20 

- közvetlen Balaton mellett Ft/m
2
/hó 100 50 

i) 

Üzleti kert, előkert, üzleti szállítás vagy rakodás 

alkalmával hordók, göngyöleg elhelyezésére 

raktárterület 

Ft/m
2
/nap 

 

 

 

Ft/m
2
/hó 

IX.1.-től 

IV.30-ig 

30 

V.1.-től 

VIII.31-

ig 

920 

IX.1.-től 

IV.30-ig 

15 

V.1.-től 

VIII.31-ig 

460 

j) 

a) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár 

b) Mutatványosok rendezvényeken 

c) Mutatványosok rendezvényeken kívül 

Ft/m
2
/nap 

Ft/nap 

Ft/m
2
/nap 

- 

800 

11.000 

500 

k) 
Közhasználatra még át nem adott közterület 

ideiglenes hasznosítása 
Ft/m

2
/nap - 100 

l) Üzlet előtti áruelhelyezés (kitelepülés) 
Ft/nap 

Ft/m
2
 

6.600 

800 

3.300 

400 

m) Építkezési felvonulási konténerek elhelyezése Ft/db/nap 1.000 500 

n) Közcélú területhasználat Ft/nap 0 0 

o) Bérkocsik, taxik állomáshelyei Ft/m
2
/hó 400 200 
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p) Bajcsy Zs. u .- Fő u. által határolt terület Ft/m
2
/nap - 

V.1.-től 

X.31-ig 

300 

XI.1-től 

IV.30-ig 

200 

q) 

Dísztárgyakat, népművészeti és egyéb termékek 

árusítása rendezvényeken 

- Széchenyi park esetén 

- Tájház, Kultúra Háza előtti téren 

 

 

Ft/nap 

Ft/m
2
/nap 

- 

 

 

6.000 

800 

r) 

Élelmiszerek árusítása (büfékocsi, lángos, 

kürtöskalács, ital) rendezvényeken 

- Széchenyi park esetén 

- Tájház, Kultúra Háza előtti téren 

 

 

Ft/nap 

Ft/m
2
/nap 

- 

 

 

12.000 

800 

s) 

Vendéglátó egységek kitelepülése rendezvényeken 

- Széchenyi park esetén 

- Tájház, Kultúra Háza előtti téren 

 

 

Ft/nap 

Ft/m
2
/nap 

- 

 

 

30.000 

800 

t) Ugrálóvár, trambulin Ft/nap 16.000 16.000 

u) Víziállások szárazföldi csatlakozása Ft/hó/m
2
 - 8.000 

v) 
Strandok területén területbérlés 4 m

2
-ig 

4 m
2
 feletti területrész négyzetméterenként 

Ft/nap 

Ft/m
2
/nap  

7.000 

920 

w) 
Üzlet épületére felszerelt/Üzlet előtt lévő 

előtető vázszerkezet elhelyezése 
Ft/m

2
/hó 

IX.1.-től 

IV.30-ig 

230 

IX.1.-től 

IV.30-ig 

115 
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KÉRELEM 

közterület-használatának engedélyezésére 

 

Az engedélyt kérő neve: ………………………………………………… Illetékbélyeg helye 

Születési hely, idő: …………………………………………………..……. 3000.-Ft 

Anyja neve: ……….……………………………………………………..…... 

Lakóhelye: ……………………………………………..…………………….. 

Tartózkodási helye: ……………………………………………………… 

Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: ……….…………………………………………..…… 

Adóköteles tevékenységhez kapcsolódó adószám: ………………………..…………… 

Számlaszám: ………………………………………………………………………………………………….. 

Számlavezető Pénzintézet neve: …………………………………………………………………… 

Képviseletre jogosult személy neve: ………………………………………………..…………... 

Székhely: ……………………………………………………………………………………………….……….. 

Telefon: ……………………………………………………… 

 

A közterület-használat célja: …………………………………………………….………………….. 

 

A közterület-használat időtartama: 

 

..….…. év …………… hó …….. naptól …..….. év …………….. hó …..… napig 

vagy az alábbi napokon: 

....………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….… (összesen: ……… nap) 

A közterület-használat helye:  

……………………………………………………………………. utca ………… szám ………………… hrsz. 

A közterület-használat mértéke: ……………………………. m2 

………………………………, ….…… év ………….... hó ..…… nap 

 ……………………………..…… 

 kérelmező aláírása 
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55
A közterület-használat engedélyezéséről szóló  

13/2013.(VI. 11.) önkormányzati rendelet  

3. melléklete 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. sz. 

mellékletében szereplő termékkörök közül, a rendelet 20.§ (1) bekezdésében meghatározott helyszínen 

árusítható, saját termesztésű, saját előállítású termékek: 

Kódszám, megnevezés 

1.1. Meleg-, hideg étel, 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 

1.5. Hús-és hentesáru, 

1.7. Zöldség- és gyümölcs, 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, 

tea, fűszer,ecet, méz, bébiétel stb.), 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.); 

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, 

kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, 

varrócérna, gomb stb.); 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk 

stb.); 

6. Lábbeli- és bőráru; 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 

8. Hangszer; 

20. Illatszer, drogéria; 

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 

felszerelés,kiegészítők stb.); 

27. Játékáru; 

30. Virág és kertészeti cikk; 

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 

43. Emlék- és ajándéktárgy; 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 
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