
 
 
 
 

 Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete megalkotta  

 
48/2002 (XII.03.) számú rendeletét 

A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 
többször módosított 37/1995. (XI. 23.) sz. rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló l997. évi LXXVIII. tv. illetve  Budapest Főváros Közgyűlésének 59/l995. (X. 20.) 
számú rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat rendjével és 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többször módosított 37/1995. (XI. 23.) sz. 
rendeletét (közterület rendelet) az alábbiak szerint módosítja.  
1. §  
A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet 2. 
§. (1) bekezdése helyébe a következő szabályozás lép: 
(1)  A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket “A” kiemelt és “B” általános 

kategóriákba kell sorolni. Az “A” kiemelt kategóriába a főútvonalak és autóbusz 
útvonalak melletti közterületek,  a lakótelepek közterületei és az erdők míg a “B” 
kategóriába az “A” kategóriába nem sorolt minden egyéb közterületek tartoznak. 

 
2. §  
A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet 
3.§-a helyébe a következő szabályozás lép: 

3. § 
Nem adható közterület-használati hozzájárulás: 
a.) az “A“ kategóriájú területeken üzemképtelen járművek elhelyezésére (üzemképtelen az a 
jármű, amely a közúti forgalomban csak hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt, de a 
hatósági jelzése hiányzik vagy az engedélye lejárt) 
b.) az 1.sz. mellékletben tiltottként feltüntetett tevékenységekre. 

 
3. § 
A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet 5. 
§-a kiegészül a következő bekezdésekkel: 
(6)  Nem hosszabbítható meg a lejárt hozzájárulás érvényessége, ha a hosszabbítást 

kérőnek közterület-használati díj hátraléka van. 
(7)  Amennyiben a közterület-használó három havi díjfizetési kötelezettségének írásbeli 

felszólítás ellenére sem tesz eleget, az önkormányzat a közterület használatot 
egyoldalúan a felszólítást  követő hónap 15. napjával jogosult felmondani. 

4. § 
A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet 7. 
§-a helyébe a következő szabályozás lép: 
(1)  A közterület-használati díj mértéke csökkenthető, illetve elengedhető: 
      a)  a kerület érdekében végzett építési, felújítási munkálatok, 
      b)  humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység, 

Hatályon kívül helyezve 



      c)  az Önkormányzat saját szervezetei (pl.: intézményei) által szervezett rendezvények 
esetében. 

(2)  Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
a) a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. tevékenységét szolgáló létesítmény elhelyezésekor a 

közterület igénybevételéért, 
b) a választási kampány idején a bejegyzett politikai és társadalmi szervezetek csoportjainak, 

egységeinek, valamint független jelöltjeinek a választási kampány alatti közterület 
igénybevételéért, 

c) a kerületi önkormányzat megbízásából végzett építési, felújítási, karbantartási 
munkálatokkal összefüggő felvonulási és munkaterület igénybevételéért, 

d) a kerületi önkormányzat megbízásából végzett, végeztetett munkák esetén a közterület 
igénybevételéért         

5. § 
A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet 1. 
sz. mellékletének alábbi pontjai a következők szerint módosulnak: 
 

a/3 üzlethelyiség előtti árubemutatás, max. 10 m2 730,- Ft/m2/hó 460,- Ft/m2/hó 
 

d/2 árusító asztal elhelyezése 3 m2-ig Tiltott (kv. vattacukor, 
fagylalt) 

400,- Ft/m2/hó 

 
k/1 burgonya,- hagyma,- alma, -mirelit árusítása (kizárólag 

gépjárműről, fix helyre kipakolni, egy helyben 30 percnél 
tovább tartózkodni tilos) 

1.000,Ft-nap 1.000,- Ft/nap 

    
 

k/3 fenyőfa árusítás dec.6-tól – 24-ig (min.15 m2) 140,- Ft/m2/nap 140,- Ft/m2/nap 
 

k/4 nemzeti és vallási ünnepekhez kötődő ajándék és 
kegyszerárusítás, arra külön kijelölt helyen (pl. húsvét, 
mikulás, karácsony, szilveszter) az ünnep kezdetét megelőző 
20. naptól 

 
1.000,- Ft/nap 

 
800,-Ft/nap 

 
k/5 alkalomszerű árusítás a temetők környékén pld. virág, koszorú, 

édesség, mécses stb. X.22.-től XI.5.-ig (kivétel zöldség,- 
gyümölcs) 

600,-Ft/m2/nap 360,-Ft/m2/nap 

 
L 30 percet meghaladó film, videó- és televízió-felvétel 360,-Ft/m2/nap 140,-Ft/m2/nap 

 
o/2 üzemképtelen járművek tárolása tiltott 6000,-Ft/hó 

 



 
Záró rendelkezés 

6. § 
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2003. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 
 
B u d a p e s t ,  2002. november 28. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
Általános Indokolás 

A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele alapján szükséges módosítani a 
rendeletnek az üzemképtelen járművekre vonatkozó előírásait. 
A rendelet ellentmondásainak, valamint a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével 
szükséges a rendelet pontosítása. 
     Részletes Indokolás 
1. § A rendelet hatálya az “A” kiemelt kategóriában kiterjed az erdőkre is. 
2. § A rendelet ellentmondásait feloldva hatályát veszti a 3. § a.) pontja. 

A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele alapján szabályozásra került az 
üzemképtelen gépjárművek tárolása. 

3. § A rendelet 5. § (6)-(7) bekezdése megszorító rendelkezéseket tartalmaz. 
4. §  A rendelet 7. §-a a közterület-használati díj csökkentésének és elengedésének 

kérdéseit szabályozza. 
5. § Az egységes rendelet 1.sz. mellékletének módosításait tartalmazza. 
6. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
B u d a p e s t ,  2002. november 28. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma:  2002. december 3. 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
                 jegyző 
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