
Közterület-használati engedély 
 

 

A közterület rendeltetésről eltérő használatához (továbbiakban közterület használat) 

engedély szükséges. 

 

Közterület-használat engedélyezhető: 

            a./ magasabb szintű jogszabályokban megjelölt célokra, 

            b./ árusító és egyéb fülkék elhelyezésére, 

            c./ jármű megőrző telep létrehozására, 

            d./ köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezésére, 

            e./ kiállítás, vásár céljaira, 

            f./ mutatványos tevékenységre és   

            g./ egyéb szórakoztató célokra 

 h./ közúti személyszállítási tevékenység céljából. 

 

A közterület-használati engedély megadása első fokon a polgármester, másodfokon a 

Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 

Engedély iránti kérelem 

 

Engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. 

Ha a közterület állandó jellegű használata építési engedélyhez kötött épület vagy más 

építmény elhelyezése céljából szükséges, az építési engedélyt megelőző szerződés alapján 

vehető igénybe. 

Ha a közterület ideiglenes jellegű használata, építési munka végzésével kapcsolatos állvány, 

építőanyag, törmelék, stb., elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek vagy 

a kivitelezőnek kell kérnie. 

Az engedély iránti kérelmet a rendelet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell 

benyújtani a Harkányi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához. 

 

 

Engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, rendezési tervet, 

műemlékvédelmi, köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásban 

előírt követelményeit. 

Községi főúthálózathoz tartozó közutak mentén, a műemléki vagy más szempontból védett 

területen engedély csak akkor adható ki, ha 

          a./ a közterület használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé, 

          b./ folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából 

               szükséges, 

 

    

Az engedély 

               a./ meghatározott idő elteltéig 

               b./ megállapított feltétel bekövetkeztéig 

               c./ visszavonásig érvényes 

Meghatározott időre szóló engedély érvénye, az engedélyesnek az engedélyezett időtartam 

lejárta előtt, legalább 30 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg 

meghatározott időszakra szüneteltethető. 

 



Közterület-használati díj 

 

Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni, amelyet az engedélyben 

meghatározott módon Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének számlájára 

fizet meg. 

Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület lényeges használatára, illetőleg a 

közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha 

azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 

Közterület használati díj mértékét a Harkány Város Önkormányzat Testülete állapítja meg, 

az Önkormányzat rendeletének 1. számú mellékletében. A központi helyek meghatározását 

az Önkormányzat 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

A kérelemhez csatolandó iratok: 

• A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat megnevezése, 

engedély száma. 

 

 

Alkalmazott jogszabályok: 

 

• Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról, 

védelméről, díjáról szóló 4/1995. (IV.25.) rendelete. 


