
Nógrádsipek Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. (XII. 19.) számú 
rendelete 

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról és használati díjairól 
 
Nógrádsipek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése, valamint az épített környezet kialakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján a közterületek rendeltetéstől eltérő 
használatáról és használati díjairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§. 
 
E rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek község közigazgatási területén 
a) a bel- és külterületen lévő küzterületekre, valamint az ezeket használni kívánó 
b) természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelekező más szervezetre. 
 

Eljárási rendelkezések 
 

2.§. 
 

(1) Közterület rendeltetéstől eltérő használatához (továbbiakban közterület használat) 
engedély szükséges. 
 

(2) Az engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemnek 
tartalmaznia kell: 
- az engedélyt kérő nevét, lakcímét, telephelyének címét, 
- a használni kért közterület megnevezését, mértékét, a használat célját, 

időtartamát, 
- a kérelem rövid indoklását. 

 
(3) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység 

gyakorlására jogosító okiratokat (pl. vállalkozói engedély, működési engedély, 
őstermelői igazolvány, stb.) 
 

(4) A kérelem illetékköteles (általános tételű illeték). 
 

(5) Az eljárás lefolytatására az 1957. évi IV. törvény (Áe.) rendelkezései az irányadók. 
 
 

Kötelezettségek, szabálysértés 
 

3.§. 
 



Az engedélyes a használt köterületet köteles megóvni és tisztán tartani. A használat 
lejártakor azt rendbe, az eredeti állapotot helyreállítva köteles átadni, a közterületen 
használat közben okozott kárt köteles megtéríteni. 
 

4.§. 
 

(1) A közterület használat érvényességi ideje alatt közérdekből bármikor 
megszüntethető, de ez esetben a használó kérelmére – ha ez lehetséges – másik 
közterületet kell biztosítani hasonló feltételekkel. 

(2) Meg kell vonni a használati jogot, ha a használó a közterületet az engedélyben 
foglaltaktól eltérően használja. 

 
5.§. 

 
E rendelet megszegője szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható. 
 
 

Záró rendelkezések 
 
 

6.§. 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
  
                 Király Boldizsár sk. Cservenák Zsuzsanna sk. 
                    polgármester                jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 
Nógrádsipek, 2003. december 19. 
 
 
 Cservenák Zsuzsanna sk. 
                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. számú melléklet a 11/2003. (XII. 19.) számú rendelethez 

 
 

Közterület használati díjak 
 
1. Építési munkákkal kapcsolatos anyagok tárolása: 

Első három hónap     40 Ft/m2/hó 
További hónapok   100 Ft/m2/hó 
Építési törmelék     60 Ft/m2/hó 
Kivéve: építési anyagok tárolása új lakás építése esetén 
1 évig, lakásfelújítás esetén hat hónapig   térítésmentes 

 
2. Tüzelőanyag tárolása:  

Első három hónap     40 Ft/m2/hó 
További hónapok   100 Ft/m2/hó 

 
3. Alkalmi és mozgóárusítás   100 Ft/m2/hó 

de minimum   500 Ft/nap 
Őstermelő helyi árusítása   térítésmentes 

 
4. Gazdasági tevékenység, haszonszerzés céljából 

1 hónapnál hosszabb ideig történő használat során 
minden megkezdett naptári hónap esetén 1.000 Ft/m2/hó 

 
5. Gazdasági tevékenység, haszonszerzés céljából 

1 hónapnál rövidebb ideig történő használat során 
minden megkezdett naptári nap esetén   150 Ft/m2/nap 

 
6. Hirdető berendezés elhelyezése   100 Ft/m2/nap 

Választási kapmányt szolgáló önálló hirdetőberendezés 
elhelyezése     20 Ft/m2/nap 

 
7. Mutatványos tevékenységgel kapcsolatos területhasználat     40 Ft/m2/nap 
 
8. Közterület (úthasználat)     50 Ft/m2/nap 
 
9. 3,5 tonnát meg nem haladó jármű tárolása 1.000 Ft/db/hó 

 10.000Ft/db/év 
Üzemképtelen jármű tárolása     80 Ft/db/nap 
 

10. Külterületen területhasználat     30 Ft/m2/nap 
Belterületen egyéb célú területhasználat   100 Ft/m2/nap 


