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Ügyleírások - Közterület-használati engedély 

 

Illetékes ügyintéző neve és elérhetősége: 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – 8654 Ságvár, Fő utca 16. 

Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző 

Tel: 84/580-022/12 

e-mail: hivatal@sagvar.hu 

 

Ügyfélszolgálat: 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – 8654 Ságvár, Fő utca 16. 

Kling Gyöngyi ügyfélszolgálati ügyintéző 

Tel: 84/580-022/11 

e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő-Csütörtök: 8.00-12.30, 13.00-15.30,  

Péntek: 8.00- 12.00 

 

Az eljárás indítása: kérelemre. 

Az engedély iránti kérelmet a Ságvári 

Közös Önkormányzati Hivatal által 
rendszeresített formanyomtatványon 

kell benyújtani, a közterület használat 
megkezdése előtt legalább 8 nappal, 

ettől eltérő esetben a kérelem 
indokolás nélkül elutasítható. 

Az eljárás indítására jogosultak 
köre: 

minden természetes vagy jogi 

személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, amely 

közterületet használ. 

mailto:jegyzo@sagvar.hu
mailto:hivatal@sagvar.hu
mailto:ugyfelszolg@sagvar.hu
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Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes 
eljárásban hatvan nap. 

Benyújtandó dokumentumok: A közterület-használati engedély iránti 

kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyt kérő nevét és állandó 

lakó- (telep) - helyének címét, 

adószámát vagy adóazonosító 

számát, 

b) a közterület-használat célját és 

időtartamát, 

c) a közterület-használat helyének, 

módjának és mértékének pontos 

meghatározását, 

d) az engedélyben előírtak 
betartásáért és az elfoglalt terület 
helyreállításáért felelős személy 

nevét, címét. 

A kérelemhez csatolni kell: 

a) közterületen történő árusításhoz a 

szükséges hatósági, szakhatósági 

engedélyeket, vagy azok hiteles 

másolatát, 

b) a közterületen folytatni kívánt 

tevékenység gyakorlására jogosító 

okirat hiteles másolatát, 

c) mutatványos tevékenység esetében 

az eszközök és berendezések 

érvényes műszaki vizsgáját bizonyító 

okirat hiteles másolatát, 

d) rendezvény esetében a szükséges 

hatósági engedélyeket, 

hozzájárulásokat, zajszint-határérték 

meghatározásról határozatot, 

e) a terület helyreállítására, 

takarítására vonatkozó nyilatkozat, 

vagy szerződés 1 példányát, ha a 

közterület károsodása, szennyeződése 

várható, 

f) ha a közterület használata építési 

munka végzésével kapcsolatos; 

helyszínrajzot M=1:1000, vagy 

M=1:500 léptékben az építmény 

helyének pontos megjelölésével, 
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g) a jogszabály szerint kötelező 

szakhatósági hozzájárulásokat, 

h) az igénybevétel miatt szükséges 

forgalomszabályozás (korlátozás, 

forgalomterelés) tervét. 

 

Eljáró szerv: Polgármester 

Felettes szerv/jogorvoslat: Képviselő-testület 

Egyéb információk: Közterület-használati engedélyt kell 

beszerezni közterületen 

a) építési munkával kapcsolatos 

állvány ideiglenes építmény, a 

munkavégzéshez szükséges 

munkaeszközök, építőanyag és építési 

hulladék, valamint a hulladék 

gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 

napon túli elhelyezésére; 

b) tüzelőanyag 3 napon túli 

tárolására; 

c) kereskedelmi vagy szolgáltatási 

célú ideiglenes árusítóhely 

elhelyezéséhez,  

d) büfékocsi elhelyezéséhez; 

e) mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenységre,  

f) mozgó árusítára,  

g) alkalmi árusításra, 

h) idényjellegű árusításra, 

i) árusító automata elhelyezéséhez, 

j) hangos hirdetésre,  

k) a közterületbe 10 cm-en túl 

benyúló kirakatszekrény, üzleti 

védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 

hirdető berendezés, cég- és címtábla 

elhelyezéséhez; 

l) a kereskedőnek, ha az üzlete 

homlokzatával érintkező közterületet 

ideiglenesen vagy idényjelleggel 

árusításra kívánja használni, 

m) vendéglátó-ipari előkert, 

kerthelyiség, terasz kialakítására, 

n) önálló hirdető-berendezés és 
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reklámhordozó, függetlenül attól, 

hogy fix vagy mozgatható kivitelű, 

beleértve a közterület légterében 

kifeszített önálló hirdető 

berendezéseket is, 

o) üzleti tevékenységgel kapcsolatos 

kirakodáshoz; 

p) kiállítás, sport- és kulturális 

rendezvények, továbbá mutatványos, 

cirkuszi tevékenység céljára; 

q) filmforgatáshoz, 

r) üzemen kívül helyezett és 

üzemképtelen jármű maximum 30 

napos tárolására 5 t maximális 

össztömegig,  

s) a folyamatos járműtárolásra, 

t) a köztárgyak elhelyezéséhez, a 

köztisztasággal kapcsolatos tárgyak 

kivételével; 

u) a gyülekezési törvény hatálya alá 

nem tartozó közterületi rendezvény, 

esemény megrendezéséhez, 

v) a közterületek fentiekben fel nem 

sorolt, rendeltetéstől eltérő 

használatához. 

 

Nem kell közterület-használati 

engedélyt kérni 

a) az élet- és balesetveszélyelhárítási 

munkák végzéséhez, 

b) közút, járda építésével, javításával, 

fenntartásával kapcsolatban a közút, 

járda elfoglalásához; 

c) a közterületen, az alatt vagy felett 

elhelyezett közművek azonnali 

hibaelhárítása érdekben végzett 

munkához; 

d) úttartozékok és a közúti közlekedés 

irányításának célját szolgáló 

berendezések elhelyezéséhez; 

e) Ságvár Község Önkormányzata, 

annak szervei, és intézményei által 

kezdeményezett közterület-
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használatra; 

f) a köztisztasággal kapcsolatos 

építmények és tárgyak 

elhelyezéséhez, 

g) lakókocsi, valamint 1000 

kilogrammnál kisebb tengelyterhelésű 

utánfutó maximum 2 napig tartó 

tárolására, 

h) a gyülekezési jogról szóló törvény 

hatálya alá tartozó rendezvényekhez, 

i) a háztartások szokásos életviteléhez 

kapcsolódó anyagok, tárgyak (pl.: 

tüzelőanyag, termőföld, bútor, lakás 

felszerelési cikk, stb.) és 4 m2-t meg 

nem haladó építőanyag közterületen 

történő tárolásához, rakodásához, ha 

annak időtartama nem haladja meg a  

2 napot és a közlekedést nem 

akadályozza, 

j) a műszaki meghibásodás, baleset, 

karambol miatt üzemképtelenné vált 

jármű közterületen történő 

tárolásához a jármű 

meghibásodásától számított 48 óra 

időtartamra, 

k) cég-és címtábla elhelyezésére, ha 

az 10 cm-nél jobban nem nyúlik ki a 

falsíkból, 

l) üzletenként, vállalkozásonként egy 

darab, a közterületbe 10 cm-en túl 

benyúló cégér, címtábla hirdető-

berendezés elhelyezéséhez, ha annak 

összes reklámfelülete a 2 m2-t nem 

haladja meg, 

m) a közterületbe 10 cm-en túl 

benyúló, de 25 cm-t nem meghaladó 

cégtábla hirdető-berendezés 

esetében, amennyiben az kizárólag a 

helyiség, helyiség-együttes nevét, és 

az ott folyó tevékenységet 

tartalmazza, 

n) az építési munkával kapcsolatos 

állvány ideiglenes építmény, a 
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munkavégzéshez szükséges 

munkaeszközök, építőanyag és építési 

hulladék, valamint a hulladék 

gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 

napig történő, elhelyezésére, 

o) tüzelőanyag 3 napig történő 

elhelyezésére, 

p) a gyülekezési törvény hatálya alá 

tartozó közterületi rendezvény, 

esemény megrendezéséhez. 

A közterület rendeltetéstől eltérő 
használatáért a rendeletben 

meghatározott díjat kell fizetni. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

Ságvár: 7/2020. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet a 

közterületek használatának rendjéről 

Som: 2/2020. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet a közterületek használatának 

rendjéről 

Nyim: 2/2020. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet a 

közterületek használatának rendjéről 

2016. évi CL. törvény az általános 
közigazgatási rendtartásról 

 

 

A hivatkozott jogszabályok az alábbi oldalon megismerhetőek: 

https://njt.hu/ 

Ságvár: 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/399344 

Som: 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/322155 

Nyim: 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/119472 

 

 

 

 

 

 

 

https://njt.hu/
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/399344
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/322155
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/119472
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Ságvár -  Közterület használati díjak. 

 

 A B C 

Ssz. Jogszabályi hivatkozás  Közterület-használat célja 
Közterület-használati díj 

mértéke 

1. A rendelet 5. § (1) a) 

építési munkával kapcsolatos állvány, 

ideiglenes építmény, a munkavégzéshez 

szükséges munkaeszközök, építőanyag és 

építési hulladék, valamint hulladék 

gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon 

túli elhelyezésére, 

200 forint/m2/nap 

2. A rendelet 5. § (1) b) tüzelőanyag 3 napon túli tárolására, 100 forint/m2/nap 

3. A rendelet 5. § (1) c) 
kereskedelmi vagy szolgáltatási célú 

ideiglenes árusítóhely elhelyezéséhez, 
1 000 forint/m2/nap 

4. A rendelet 5. § (1) d) büfékocsi elhelyezéséhez, 5 000 forint/egység/nap 

5. A rendelet 5. § (1) e) 
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenységre, 
7 000 forint/egység/ hónap 

6. A rendelet 5. § (1) f) mozgó árusításra, 5 000 forint/egység/ hónap 

7. A rendelet 5. § (1) g) alkalmi árusításra, 5 000 forint/m2/ hónap 

8. A rendelet 5. § (1) h) idényjellegű árusításra, 5 000 forint/m2/ hónap 

9. A rendelet 5. § (1) i) árusító automata elhelyezéséhez, 7 000 forint/m2/ hónap 

10. A rendelet 5. § (1) j) hangos hirdetésre,  3 000 forint/egység/ hónap 

12. A rendelet 5. § (1) k) 

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

kirakatszekrény, üzleti védőtető, 

ernyőszerkezet, hirdető berendezés, cég- és 

címtábla elhelyezéséhez, 

2 000 forint/m2/hónap 

13. A rendelet 5. § (1) l) 

a kereskedőnek, ha az üzlete homlokzatával 

érintkező közterületet ideiglenesen vagy 

idényjelleggel árusításra kívánja használni, 

2 500 forint/m2/hónap 

14. A rendelet 5. § (1) m) 
vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz 

kialakítására, 
2 500 forint/m2/hónap 

15. A rendelet 5. § (1) n) 

önálló hirdetőberendezés és reklámhordozó, 

függetlenül attól, hogy fix vagy mozgatható 

kivitelű, beleértve a közterület légterében 

kifeszített önálló hirdető berendezéseket is,  

3 000 forint/ m2/hónap 

16. A rendelet 5. § (1) o) 
üzleti tevékenységgel kapcsolatos 

kirakodáshoz,  
2 500 forint/ m2/hónap 

17. A rendelet 5. § (1) p) 

kiállítás, sport és kulturális rendezvények, 

továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység 

céljára, 

400 forint/m2/nap 

18. A rendelet 5. § (1) q) filmforgatáshoz, 

turisztikailag kiemelt 

közterületen:  

1 000 forint/m2/nap 

turisztikailag nem kiemelt 

közterületen:  

800 forint/m2/nap 

19. A rendelet 5. § (1) r) 

üzemen kívül helyezett és üzemképtelen 

jármű maximum 30 napos tárolására 5 t 

maximális össztömegig, 

250 forint/ jármű/nap 

20. A rendelet 5. § (1) s) a folyamatos járműtárolásra, 5 000 forint/jármű/hónap 

21. A rendelet 5. § (1) t) 

a köztárgyak elhelyezéséhez, a 

köztisztasággal kapcsolatos tárgyak 

kivételével, 

5 000 forint/jármű/hónap 

22. A rendelet 5. § (1) u) 

a gyülekezési törvény hatálya alá nem 

tartozó közterületi rendezvény, esemény 

megrendezéséhez, 

100 forint/m2/nap 

23. A rendelet 5. § (1) v) 
a közterületek fentiekben fel nem sorolt, 

rendeltetéstől eltérő használatához. 

egyedi megállapodás 

alapján 
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Som -  Közterület használati díjak. 

 

 A B C 

Ssz. Jogszabályi hivatkozás  Közterület-használat célja 
Közterület-használati díj 

mértéke 

1. A rendelet 5. § (1) a) 

építési munkával kapcsolatos állvány, 

ideiglenes építmény, a munkavégzéshez 

szükséges munkaeszközök, építőanyag és 

építési hulladék, valamint hulladék 

gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon 

túli elhelyezésére, 

200 forint/m2/nap 

2. A rendelet 5. § (1) b) tüzelőanyag 3 napon túli tárolására, 100 forint/m2/nap 

3. A rendelet 5. § (1) c) 
kereskedelmi vagy szolgáltatási célú 

ideiglenes árusítóhely elhelyezéséhez, 
1 000 forint/m2/nap 

4. A rendelet 5. § (1) d) büfékocsi elhelyezéséhez, 5 000 forint/egység/nap 

5. A rendelet 5. § (1) e) 
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenységre, 
7 000 forint/egység/ hónap 

6. A rendelet 5. § (1) f) mozgó árusításra, 5 000 forint/egység/ hónap 

7. A rendelet 5. § (1) g) alkalmi árusításra, 5 000 forint/m2/ hónap 

8. A rendelet 5. § (1) h) idényjellegű árusításra, 5 000 forint/m2/ hónap 

9. A rendelet 5. § (1) i) árusító automata elhelyezéséhez, 7 000 forint/m2/ hónap 

10. A rendelet 5. § (1) j) hangos hirdetésre,  3 000 forint/egység/ hónap 

12. A rendelet 5. § (1) k) 

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

kirakatszekrény, üzleti védőtető, 

ernyőszerkezet, hirdető berendezés, cég- és 

címtábla elhelyezéséhez, 

2 000 forint/m2/hónap 

13. A rendelet 5. § (1) l) 

a kereskedőnek, ha az üzlete homlokzatával 

érintkező közterületet ideiglenesen vagy 

idényjelleggel árusításra kívánja használni, 

2 500 forint/m2/hónap 

14. A rendelet 5. § (1) m) 
vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz 

kialakítására, 
2 500 forint/m2/hónap 

15. A rendelet 5. § (1) n) 

önálló hirdetőberendezés és reklámhordozó, 

függetlenül attól, hogy fix vagy mozgatható 

kivitelű, beleértve a közterület légterében 

kifeszített önálló hirdető berendezéseket is,  

3 000 forint/ m2/hónap 

16. A rendelet 5. § (1) o) 
üzleti tevékenységgel kapcsolatos 

kirakodáshoz,  
2 500 forint/ m2/hónap 

17. A rendelet 5. § (1) p) 

kiállítás, sport és kulturális rendezvények, 

továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység 

céljára, 

400 forint/m2/nap 

18. A rendelet 5. § (1) q) filmforgatáshoz, 

turisztikailag kiemelt 

közterületen:  

1 000 forint/m2/nap 

turisztikailag nem kiemelt 

közterületen:  

800 forint/m2/nap 

19. A rendelet 5. § (1) r) 

üzemen kívül helyezett és üzemképtelen 

jármű maximum 30 napos tárolására 5 t 

maximális össztömegig, 

250 forint/ jármű/nap 

20. A rendelet 5. § (1) s) a folyamatos járműtárolásra, 5 000 forint/jármű/hónap 

21. A rendelet 5. § (1) t) 

a köztárgyak elhelyezéséhez, a 

köztisztasággal kapcsolatos tárgyak 

kivételével, 

5 000 forint/jármű/hónap 

22. A rendelet 5. § (1) u) 

a gyülekezési törvény hatálya alá nem 

tartozó közterületi rendezvény, esemény 

megrendezéséhez, 

100 forint/m2/nap 

23. A rendelet 5. § (1) v) 
a közterületek fentiekben fel nem sorolt, 

rendeltetéstől eltérő használatához. 

egyedi megállapodás 

alapján 
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Nyim - Közterület használati díjak. 

 

 A B C 

Ssz. Jogszabályi hivatkozás  Közterület-használat célja 
Közterület-használati díj 

mértéke 

1. A rendelet 5. § (1) a) 

építési munkával kapcsolatos állvány, 

ideiglenes építmény, a munkavégzéshez 

szükséges munkaeszközök, építőanyag és 

építési hulladék, valamint hulladék gyűjtésére 

szolgáló nyitott konténer 3 napon túli 

elhelyezésére, 

200 forint/m2/nap 

2. A rendelet 5. § (1) b) tüzelőanyag 3 napon túli tárolására, 5 000 forint/egység/nap 

3. A rendelet 5. § (1) c) 
kereskedelmi vagy szolgáltatási célú ideiglenes 

árusítóhely elhelyezéséhez, 
5 000 forint/egység/nap 

4. A rendelet 5. § (1) d) büfékocsi elhelyezéséhez, 5 000 forint/egység/nap 

5. A rendelet 5. § (1) e) 
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenységre, 

5 000 forint/egység/nap, 

20 000 forint/egység/6 

hónap, 30 000 

forint/egység/12 hónap 

6. A rendelet 5. § (1) f) mozgó árusításra, 5 000 forint/egység/ hónap 

7. A rendelet 5. § (1) g) alkalmi árusításra, 5 000 forint/m2/ hónap 

8. A rendelet 5. § (1) h) idényjellegű árusításra, 5 000 forint/m2/ hónap 

9. A rendelet 5. § (1) i) árusító automata elhelyezéséhez, 7 000 forint/m2/ hónap 

10. A rendelet 5. § (1) j) hangos hirdetésre,  3 000 forint/egység/ hónap 

12. A rendelet 5. § (1) k) 

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

kirakatszekrény, üzleti védőtető, 

ernyőszerkezet, hirdető berendezés, cég- és 

címtábla elhelyezéséhez, 

2 000 forint/m2/hónap 

13. A rendelet 5. § (1) l) 

a kereskedőnek, ha az üzlete homlokzatával 

érintkező közterületet ideiglenesen vagy 

idényjelleggel árusításra kívánja használni, 

2 500 forint/m2/hónap 

14. A rendelet 5. § (1) m) 
vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz 

kialakítására, 
2 500 forint/m2/hónap 

15. A rendelet 5. § (1) n) 

önálló hirdetőberendezés és reklámhordozó, 

függetlenül attól, hogy fix vagy mozgatható 

kivitelű, beleértve a közterület légterében 

kifeszített önálló hirdető berendezéseket is,  

3 000 forint/ m2/hónap 

16. A rendelet 5. § (1) o) 
üzleti tevékenységgel kapcsolatos 

kirakodáshoz,  
2 500 forint/ m2/hónap 

17. A rendelet 5. § (1) p) 

kiállítás, sport és kulturális rendezvények, 

továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység 

céljára, 

400 forint/m2/nap 

18. A rendelet 5. § (1) q) filmforgatáshoz, 

turisztikailag kiemelt 

közterületen:  

1 000 forint/m2/nap 

turisztikailag nem kiemelt 

közterületen:  

800 forint/m2/nap 

19. A rendelet 5. § (1) r) 

üzemen kívül helyezett és üzemképtelen jármű 

maximum 30 napos tárolására 5 t maximális 

össztömegig, 

250 forint/ jármű/nap 

20. A rendelet 5. § (1) s) a folyamatos járműtárolásra, 5 000 forint/jármű/hónap 

21. A rendelet 5. § (1) t) 
a köztárgyak elhelyezéséhez, a köztisztasággal 

kapcsolatos tárgyak kivételével, 
5 000 forint/jármű/hónap 

22. A rendelet 5. § (1) u) 

a gyülekezési törvény hatálya alá nem tartozó 

közterületi rendezvény, esemény 

megrendezéséhez, 

100 forint/m2/nap 

23. A rendelet 5. § (1) v) 
a közterületek fentiekben fel nem sorolt, 

rendeltetéstől eltérő használatához. 
egyedi megállapodás alapján 
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