Kőröstetétlen Község Önkormányzata
15/2015. (XI. 27.) rendelete
a közterületek használatának rendjéről
Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek településrendezési,
településképi, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági, közegészségügyi és tulajdonosi
szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő
használatának rendjét és feltételeit.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Köröstetétlen község közigazgatási területén
a)
minden olyan közhasználatra szolgáló önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet
a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván,
továbbá
b)
egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészére
(a továbbiakban együtt: közterület).
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes vagy jogi személyre és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre, amely közterületet használ.
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a választási eljárásról szóló törvényben szabályozott
plakátkihelyezésre.
3. § (1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános érvényű
jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló építményekben,
berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan elvárható magatartási szabályok
betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetése
a)
a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,
b)
a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),
c)
a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,
d)
a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,
e)
szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,
f)
a közművek elhelyezésének,
g)
zöldfelületek kialakításának
biztosítása.
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterülethasználati engedély szükséges.
(4) A közterületet használók kötelesek
a)
az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni;
b)
a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni;
c)
a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani;
d)
a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni.
2. A közterület-használat engedélyezése
4. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni közterületen
a) építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és
építési hulladék, valamint hulladék gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon túli elhelyezésére;
b) tüzelőanyag 3 napon túli tárolására;
c) árusító és egyéb pult, fülke elhelyezéséhez;
d) alkalmi árusításra;
e) idényjellegű árusításra;
f) mozgó árusításra, hangos hirdetésre, térhangosításra;
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g) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,
hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezéséhez;
h) hirdető-berendezés, alapzatos zászlórúd elhelyezésére;
i) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék (kivéve a segélykérő-telefont), árusító vagy
egyéb automata és postai levélszekrény elhelyezéséhez;
j) üzleti tevékenységgel kapcsolatos kirakodáshoz;
k) kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység
céljára;
l) film- és tévéfelvételre, amennyiben az a közterület rendeltetésszerű használatában – akár térbeli, akár
időbeli kiterjedése miatt – fennakadást okoz;
m) személy- és tehertaxik állomáshelyének biztosítására;
n) járművek tárolására a 2. mellékletben foglaltak szerint;
o) köztárgyak (például: pad, kerékpártároló, virágláda) elhelyezéséhez, a köztisztasággal kapcsolatos
tárgyak kivételével;
p) vendéglátó-ipari előkert kialakítására.
5. § Nem kell közterület-használati engedélyt kérni
a) közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda elfoglalásához;
b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművek azonnali hibaelhárítása érdekben végzett
munkához;
c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez;
d) a Köröstetétlen Község Önkormányzata, annak szervei, és intézményei által folytatott közterülethasználatra;
e) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez.
6. § (1) Nem adható közterület-használati engedély
a) tűz és robbanásveszélyes tevékenységre;
b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére;
c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vonatató, vontató munkagép, pótkocsi, 12
főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására, kivéve a táblával kijelölt
közterületeket,
d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
e) szeszesital forgalmazására, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott eseteket;
f) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére;
g) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére.
(2) Közterületen szeszes italt fogyasztani és forgalmazni tilos, kivéve:
a)
az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek
közvetlen környékén;
b)
vendéglátó-ipari előkertekben;
c)
minden év december 31-én 20:00 órától következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő
időszakban.
7. § (1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetéstől eltérő módon
kívánja használni.
(2) Az engedély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(3) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárást az önkormányzat képviselő-testülete
hatósági üggyé nyilvánítja, és a döntéshozatal hatáskörét átruházza a polgármesterre.
(4) A közterület-használati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény
előírásait kell alkalmazni.
(5) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály valamely hatóság, vagy más
szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás
megléte esetén adható ki.
8. § (1) A közterület-használati engedély érvényes:
a) meghatározott idő elteltéig,
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig,
c) visszavonásig.
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(2) Az engedélyes közterület használati joga megszűnik, és azzal a közterület-használati engedély
érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.
(3) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti
állapotot – minden kártalanítási igény nélkül –, legkésőbb 5 napon belül helyreállítani.
(4) A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási
kötelezettség nélkül.
(5) A már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
(6) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, szüneteltetésére nincs lehetőség.
3. A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja
9. § (1) Az engedélyes a közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2.
melléklet alapján állapítja meg az engedélyező. A díj Köröstetétlen Község Önkormányzatát illeti meg.
(2) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, alapterület m2-e
egésznek számít.
(3) A közterület-használati díjat
a)
az 1 évet meg nem haladó közterület-használat esetén a közterület-használati engedély
kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt egy összegben;
b)
az egy évet meghaladó közterület-használat esetén részletekben – a tárgyévi részletet a
közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt, azt
követően pedig az éves díjat január 31-ig teljesítve – kell megfizetni, Köröstetétlen Község
Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára.
(4) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a közterületen lévő
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(5) Késedelmes díjfizetés esetén késedelmi kamat számolható fel a polgári törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései alapján.
(6) Aki a közterület használati díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tett eleget,
közterület-használati engedélyét vissza kell vonni, és ismételt kérelmét el kell utasítani a hátralék
rendezéséig.
(7) Indokolt kérelem alapján a polgármester a díj megfizetésére méltányosságból részletfizetést
engedélyezhet, a közterület használati díj összegére figyelemmel.
10. § (1) Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól
a)
a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mentők és a vízügyi szolgálat a
létesítményeik elhelyezése során;
b)
a közműszolgáltatók (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a
köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, műtárgyak, berendezések
elhelyezése során;
c)
a közforgalmú közúti közlekedési vállalat a feladata ellátását szolgáló létesítmények
elhelyezése során, valamint
d)
a köztárgy elhelyezője.
(2) Nem terjed ki a mentesség a közforgalmú közúti közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett
állomáshelyein, fedett várakozó helyein lévő árusító és vendéglátó ipari helyiségek által elfoglalt területekre.
(3) Indokolt kérelem alapján a polgármester méltányosságból mentességet adhat a díj megfizetése alól,
amennyiben
a) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét
nem éri el, vagy
b) a kérelmezett közterület-használat karitatív, vagy közhasznú célt szolgál, vagy a díjmentesség
engedélyezését tulajdonosi érdek indokolja.
11. § Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-használati díjak 2. melléklet
szerinti mértékét évente – lehetőleg a költségvetési rendelettervezet tárgyalásakor – felülvizsgálja.
4. Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő közterület-használat,
a közterület szabálytalan használatának jogkövetkezményei
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12. § (1) Tilos a közterületen járművek szerelése, javítása, karbantartása, mosása. E rendelkezés nem
vonatkozik a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítására.
(2) A rendeletben tiltott módon tárolt járművet a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles saját
költségén a közterületről eltávolítani.
(3) A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles a megszerzett közterület-használati engedély
másolatát a gépjármű első szélvédőjén, belülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.
13. § (1) A közterületen a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó tárgyak (karó, oszlop, leásott autógumi,
kő stb.) nem helyezhetőek el.
(2)
Hirdető-berendezés közterületen csak akkor helyezhető el, ha az nem sérti és veszélyezteti az
életet és testi épséget, a közerkölcsöt, a vagyonbiztonságot, a közlekedés rendjét.
(3)
Mobil hirdető és reklámtáblát csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt lehet
közterületen elhelyezni.
(4)
Közterületen plakátok, hirdetések csak az önkormányzati tulajdonú hirdető-berendezéseken
helyezhetők el. Plakátok, hirdetések ettől eltérő – pl. közműoszlopokon történő – kihelyezése tilos!
14. § (1) A rendelet betartásának ellenőrzésére a Polgármester, vagy a Ceglédi Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármester által felhatalmazott közszolgálati tisztviselője jogosult.
(2) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó – az (1) bekezdésben foglalt személyek
felhívására – köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterületet – saját költségén,
bárminemű kártalanítási igény nélkül – az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.
(3) Ha az engedélyes a közterületet írásbeli felszólítás ellenére sem az engedélyezett célra és módon
használja, abban maradandó kárt okoz, beszennyezi, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az
engedélyt vissza kell vonni. Az engedélyes a közterületet ez esetben is köteles a (2) bekezdésben foglaltak
szerint helyreállítani.
5. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti közterületek használatáról szóló 16/2009. (XI. 23.) önkormányzati rendelet
(3) Ez a rendelet Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatala hirdetőtábláján, két napra történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
(4) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a kőröstetétleni községháza
hirdetőtábláján.
16. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző

Pásztor Imre sk.
polgármester

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a közterületek használatának rendjéről szóló 15/2015.
(XI. 27.) önkormányzati rendelet a – 1-2. melléklettel együtt - Ceglédi Közös Önkormányzati
Hivatal Hirdetőtábláján, 2015. november 24-étől november 27-ig történt kifüggesztéssel került
kihirdetésre.
Cegléd, 2015. november 27.
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző
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1. melléklet a 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
2701 Cegléd, Pf.: 85.

illetékbélyeg helye

KÉRELEM
közterület-használati engedély kiadására
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező: …………………………………………………… telefon: ……………………….
Kapcsolattartó neve: ………………………………………….. telefon: ………………………
Székhelye: ………………………………………………………………………………………
Cégjegyzék száma: ……–……–…………………
Adószáma: ……………–…..–…….., bankszámla száma: ………….–………….–………….
Egyéni vállalkozás esetében:
Kérelmező: …………………………………………………… telefon: ……………………….
Székhelye: ………………………………………………………………………………………
Vállalkozói nyilvántartási száma: ………………………………….
Adószáma: ……………–…..–…….., bankszámla száma: ………….–………….–………….
Magánszemélyek és őstermelők esetében:
Kérelmező: …………………………………………………… telefon: ……………………….
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: ………………………………, anyja neve: …………………………….
Őstermelői igazolvány száma: …………………….………..
Adószáma: ………………..…….., bankszámla száma: ………….–………….–………….
A közterület használat időtartama:
20...... év ...... hónap …… naptól – 20…… év …… hónap …... napig / visszavonásig / a következő
feltétel bekövetkeztéig: …………………………………………………………….*
A közterület használat célja: …………………………………………………………………
A közterület használat nagysága: ....... m x ….... m = ……. m2 vagy …………... db
A közterület használat helye: Kőröstetétlen, ……………………………….. (út, utca, tér) …….. szám
előtti járdán, úttesten, zöldterületen, vagy ………………………………………………….
Kelt ……………….., …………….. év ………….. hónap ……….. nap
…………………………………………………
kérelmező aláírása (bélyegzője)
A közterület használat jellegére tekintettel csatolandó mellékletek:
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata (Pl.: működési
engedély, igazolás kereskedelmi tevékenység bejelentéséről, őstermelői igazolvány, igazolás vállalkozó
nyilvántartásba vételéről, stb.)
2. Építési engedélyhez vagy bejelentéshez kötött épület, vagy más építmény, reklámtábla
elhelyezéséhez csatolni kell az érvényes építési engedély vagy nyilvántartásba vételről szóló határozat
másolatát.
-------------
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2. melléklet 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
A közterület-használat díjtételei
1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 2000 Ft/m2/év:
1.1. kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,
1.2. hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj
a tényleges felületre vonatkozik.
2. Árusítófülke pavilon 750 Ft/ m2/év:
3. Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állóhely:
3.1. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató 1000 Ft/hó
3.2. Személygépkocsinként 3.000 Ft/év
3.3. Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezésére: 50 Ft/ m2/év
4. Önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák:
4.1. 2 m2-ig 1.250 Ft/év
4.2. 2 m2 felett 2.500 Ft/év
4.3. Transzparensek (felülete m2-ben) 50 Ft/ m2/nap
5. Építési munkával kapcsolatos
5.1. építőanyag- és törmeléktárolás, állványelhelyezés: 25 Ft/ m2/hó
5.2. Önerős magánlakás-építésnél: (sávonkénti időszakosan emelkedő mértékű)
5.2.1. 30 napon belül: 15 Ft/ m2/hó
5.2.2. 6 hónapig: 20 Ft/ m2/hó
5.2.3. 6 hónapon túl: 25 Ft/ m2/hó
5.2.4. Egyéb esetekben: 25 Ft/ m2/hó
6. Alkalmi mozgóárusítás: 400 Ft/m/alkalom
7.1. Vendéglátó-ipari előkert: 400 Ft/m2/hó
7.2. Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, árukirakodás 200 Ft/ m2/év
8.1. Kiállítás: 200 Ft/ m2/nap
8.2. Alkalmi vásár, búcsú: 500 Ft/ m2/nap
8.3. Sport és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység: 65 Ft/ m2/nap
9. A közút területén kívül indokoltan igénybe vett gépjármű várakozó hely: 600 Ft/gk/év
10. Levélszekrény elhelyezése: 20 Ft/ m2/hó
11. Zöldterület bármilyen célú igénybevétele: 20 Ft/ m2/hó
12. Az 1-11. pontokban meghatározott díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
----------
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