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rendelete
A közterület használat rendjéről
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.
54. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a közterület-használat engedélyezésével
kapcsolatos eljárás helyi szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy városképi, városrendezési, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági és
tulajdonosi szempontok figyelembe vételével meghatározza a közterület használatának
rendjét, valamint a rendeltetéstől eltérő közterület-használatot.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom város közigazgatási határain belül:
a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl.: közút, járda, tér, közpark,
zöldterület, árok, csatorna) nyilvántartott területekre;
b) a beépítésre nem szánt önkormányzati tulajdonú területekre, amelyek
közhasználatban állnak;
c) a földrészletek és építmények közhasználatára átadott részére, annak
tulajdonosától függetlenül.
Az a) – c) pontokban körülírt területek: a továbbiakban együtt: közterület.

II. FEJEZET
A KÖZTERÜLET HASZNÁLATA
A közterület rendeltetésszerű használata
3. §

(1)

A közterületet, azok építményeit, berendezéseit, felszereléseit és zöldterületét a
városrendezési tervben meghatározott rendeltetésnek megfelelően, a jogszabályokban
körülírt célra és módon – állagának sérelme nélkül és az általános magatartási
szabályok betartásával – mindenki szabadon használhatja.

(2)

A közterület, valamint a közterülethez tartozó eszközök rendeltetésszerű használata
mindenki számára ingyenes.

(3)

A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használatához – a jelen rendeletben
meghatározott díjak megfizetésén túl – közterület használati engedély szükséges.

(4)

A közterület használat engedélyezése önkormányzati hatósági eljárás keretében
történik. Az engedélyezési eljárásban a polgármester jár el.
A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használata és annak formái
4. §

(1)

A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használata:
a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető
berendezés, transzparens, cég- és címtábla elhelyezése, ha 20 cm-en túl nyúlik a
közterületbe,
b) árusító és egyéb fülke (pl.: élelmiszer, gyümölcs, virág, hírlap, könyv, dohány
árusítására szolgáló pavilon) elhelyezésére,
c) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó
láda elhelyezése,
d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, szilárd tüzelőanyag
elhelyezésére,
e) alkalmi és mozgó árusítás, javító – szolgáltató tevékenységre,
f) film- és televízió felvételére,
g) vendéglátó-ipari előkert (kerthelyiség) létesítése,
h) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
i) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá cirkuszi és
mutatványos tevékenység céljára, cirkusz és mutatványos tevékenységhez
kapcsolódó teher- és különleges gépjárművek és vontatványaik elhelyezésére,
j) közhasználatra még át nem adott közterületnek (meg nem nyitott utca) ideiglenes
hasznosítására,
k) idény jellegű zöldség, gyümölcs árusítására,
l) az önkormányzati közút területének nem közlekedési célú igénybevétele,
m) önálló hirdető berendezés és köztárgyak (pl.: pad, figyelmeztető és tájékoztató
táblák, tartóoszlopok, alapzatos zászlórúd, kerékpártároló), szobor, emlékmű,
díszkút, vízmedence, szökőkút elhelyezésére.
(2) Nincs szükség közterület használati engedélyre:
a) önkormányzat által megrendelt, vagy önkormányzat bonyolításában végzett
munkálatok, rendezvények kapcsán szükségessé váló közterület igénybevétel esetén,

b) a közterület, illetve annak tartozéka, valamint a zöldnövényzet gondozása érdekében
végzendő munkákhoz szükséges igénybevétel miatt,
c) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
d) az önkormányzati és országgyűlési képviselő választások jelöltjeinek a kampány
időszaka alatti hirdetéséhez,
e) az Országos Területrendezési és Építésügyi Szabályzat által engedélyezhető,
közterületbe nyúló épületrészek, épülettartozékok (előlépcső, lejárat, korlát, stb.)
létesítéséhez,
f) a kötelező kommunális szilárd hulladékgyűjtés keretében a közterületre kihelyezett
gyűjtőedény átmeneti közterületen tárolása,
g) közszolgáltatási szerződés keretében végzett kommunális és szelektív
hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőedény közterületen történő elhelyezéséhez,
h) szilárd tüzelőanyag, építési törmelék és építési munka végzéséhez szükséges
építőanyag, állványzat, legfeljebb két hetet meg nem haladó tárolásához, a
közlekedési és balesetvédelmi szabályok betartása mellett,
i) üzlet, kereskedelmi létesítmény feltöltéséhez szükséges – 2 óránál nem hosszabb
ideig tartó – áru és göngyöleg, közterületen történő tárolásra,
j) közterületbe nyúló homlokzatra felszerelt kézi vagy motoros működtetésű
ernyőszerkezet, árnyékoló szerkezet elhelyezéséhez a közlekedési és balesetvédelmi
szabályok figyelembe vételével.

(3) Nem adható közterület használati engedély:
a) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlása (kivéve tűzijáték
gyakorlása), közbotrányt okozó és a lakosság éjszakai nyugalmát zavaró
tevékenységre, illetve ilyen termék bemutatására, reklámozására és értékesítésére,
b) olyan gyalogos közlekedésre szolgáló felületre, ahol a tervezett közterület használat
az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,
c) tömegközlekedési járművek megállóiba,
d) olyan zöldterületekre, ahol a tervezett használat az ott lévő növényállomány
rongálását, csonkítását, pusztítását eredményezheti, kivéve a területükön húzódó
közművek javításához, létesítéséhez szükséges nélkülözhetetlen munkálatokat,
e) város- és utcaképbe nem illeszkedő, valamint a közlekedés biztonságát veszélyeztető
berendezések és anyagok elhelyezésére,
f) üzlet, kereskedelmi létesítmény feltöltéséhez szükséges, 2 óránál hosszabb ideig
tartó áru és göngyöleg közterületen történő tárolásra,
g) szilárd tüzelőanyag és építési törmelék két hetet meghaladó tárolására,
h) tehergépjárművek, buszok, mezőgazdasági munkagépek, lassú járművek és
járműszerelvények, pótkocsik, üzemképtelen járművek közterületen történő
tárolására,
i) mezőgazdaságban használatos egyéb eszközök közterületen történő tárolására,
j) sátorgarázs elhelyezésére.
(4) A város főúthálózatához tartozó közutak mentén, a műemléki vagy más szempontból
védett területen engedély csak akkor adható, ha
a) a közterület használatot fontos érdek teszi szükségessé,

b) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából
szükséges.

(5) A (4) bekezdésben említett területeken a közterület-használat göngyöleg, üzlethelyiség
előtti tárolása céljára nem engedélyezhető.
III. FEJEZET
A közterület bontása és helyreállítása
5. §
(1) Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás nélkül közterületet felbontani csak közmű
üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad. Az üzemzavar miatt
végzett bontást 24 órán belül, illetve a munkálatok megkezdését követő első
munkanapon, írásban be kell jelenteni a közterület kezelőjének. A bejelentésben
közölni kell a helyreállítás várható időpontját, a bontási munka helyét.
(2) A közműjavítási munka végzése alatt az ideiglenes forgalom szabályozása és e
munkával kapcsolatos egyéb élet – és vagyonbiztonsági intézkedésről a közmű
üzemeltetője köteles gondoskodni.
(3) Amennyiben a közterületen folyó hibaelhárítás, útfelbontás a rendszeres
gépjárműforgalmat korlátozza, vagy akadályozza, úgy arról a munkavégzés
megkezdése előtt a tűzoltóságot, a mentőket és a rendőrséget szóban és írásban
tájékoztatni kell.
(4) Amennyiben a közút (hosszirányú) igénybevétele során az érintett területnek több
mint 50 %-át felbontják, az igénybevevő köteles az utat teljes szélességben, az eredeti
burkolattal azonos módon újjáépíteni.
(5) Hosszirányú bontás esetén amennyiben az útburkolatának szélessége legfeljebb 4
méter, az útburkolat szélességének megfelelő teljes felületét új vékony rétegű (AC-11
jelű) aszfalt burkolattal kell ellátni.
(6) Amennyiben az útburkolat szélessége a 4 métert meghaladja, úgy az útkezelő döntése
alapján az útburkolat teljes szélességének 50 %-át (minden érintett forgalmi sávot)
vékony rétegű (AC-11 jelű) aszfalt burkolattal kell ellátni a régi aszfaltréteg
lemarásával, de legalább 4 cm. vastagságban.
(7) Járda és kerékpárút bontása esetén a bontást kérő köteles a járda és kerékpárút
burkolatát szükség szerint, teljes szélességében újra építeni.
(8) Ha a bontással érintett útszakaszon közműszerelvény van, azt szintre kell helyezni,
továbbá a szegéllyel és útburkolati jellel ellátott felületeket az eredetivel azonos
módon kell helyreállítani.
(9) Foltonkénti bontás esetén a felbontott területnél nagyobb terület helyreállítása is
előírható.

(10) Zöldterület felbontása, használata esetén a technológiai előírásoknak megfelelően:
a) ha az igénybe vett terület 1-40 %-a megrongálódott, akkor a megrongált rész
eredeti állapotát kell helyreállítani,
b) ha az igénybevett terület 41-100 %-a megrongálódott, akkor a teljes terület
eredeti állapotát kell helyreállítani,
c) a téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell
elvégezni, a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett.
(11) November 15. és március 15. közötti időszakban közterület felbontása csak
hibaelhárítási munkálatok miatt, valamint időjárás függvényében az Önkormányzat
beruházásában épülő, valamint közérdeket szolgáló közművezetékek esetében
engedélyezhető.
(12) Szeghalom városközpontjában (Szabadság tér, Kossuth tér, Sétakert, Nagy Miklós
utca, Tildy utca, Bocskai utca: Pető fi utca és Nagy Miklós utca közötti szakasza,
valamint a Petőfi utca: Bocskai utca és Szabadság tér közötti szakasza, Ady utca,
Széchenyi utca: a Kossuth tértől a Baross Gábor utcáig tartó szakasza), a közművek
csak földkábelben helyezhető el.
(13) Új burkolat, zöldterület elkészültétől, felújítástól számított 5 éven belül közterület
bontási hozzájárulás csak különösen indokolt esetben adható.
(14) A közút, kerékpárút és járda bontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás
ideje alatt (a végleges helyreállításig) a bontást kérő köteles gondoskodni a forgalom
szabályozásáról, a balesetveszély megelőzéséről és a folyamatos helyreállításról.
(15) A műszaki átadás-átvételi eljárás során a közterület használatára engedéllyel
rendelkező (továbbiakban: engedélyes) köteles a tömörségi vizsgálati jegyzőkönyvet,
valamint geodéziai bemérési vázlatot átadni a Polgármesteri Hivatal részére.

Nyomvonal jellegű létesítmény terület felhasználása
6. §
(1)A közterületek felett vagy alatt közművezetéket és/vagy közmű létesítményt
létesíteni egyszeri közterület igénybe vételi díj megfizetése mellett lehet, melynek díját
az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Nem kell egyszeri közterület igénybe vételi díjat megfizetni az ingatlan
bekötővezetékének létesítéséhez.

A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele
7. §

A közút területének nem közlekedési célú igénybe vétele esetén a jelen rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.

Őstermelői (kistermelői) árusító helyek és azok szabályai
8. §

(1) Kijelölt elárusító helyek:
a) Nádasdy utca és Bocskai utca sarkán lévő 154 m2-es burkolt terület
b) Az őstermelő saját tulajdonában (használatában) lévő ingatlan előtti rész,
amennyiben a rendeletben foglalt egyéb előírásoknak megfelel, kivéve az alábbi
területeket: Tildy utca, Nagy Miklós utca, Dózsa Gy. utca, Fáy utca,
Semmelweis utca, Ady E. utca (Berettyó-híd és Bocskai utca közötti része),
Kossuth tér, Szabadság tér.
(2) Az elárusító helyeken csak őstermelő által termelt zöldség, gyümölcs és virág
árusítható.
(3) A kijelölt területen hétfő-szombat 6-17 óráig lehet árusítani.
(4) A kijelölt elárusító helyen viszonteladók külön engedéllyel sem árusíthatnak.

Reklám és hirdetéshez szükséges közterület-használat szabályai
9. §
(1) Azokon a területeken, ahol gyalogos léphet az útra, hirdetőtábla csak olyan távolságra
és magasságban helyezhető el, hogy a jármű vezetője biztonságosan észlelhesse a
gyalogos közlekedést.
(2) Hirdetményt, plakátot, egyéb falragaszt középületekre, fára, nem hirdetési célt
szolgáló köztéri berendezésekre kihelyezni tilos.
(3) Szórólapként alkalmazott reklámcédula közterületre kihelyezése tilos, az csak
postaládában helyezhető el.
(4) Az aktualitásukat vesztett plakátokat egy héten belül a hirdető szerv köteles a
közterületről eltávolítani.

A közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályai
10. §
(1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani, az alábbi esetek kivételével:

a) érvényes közterület használati engedéllyel, illetve tulajdonosi
hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari egységek előkertjének
területén a nyitvatartási időben,
b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény
területén a rendezvény ideje alatt,
c) esküvői menetben,
d) december 31-én 18 óra és január 1-e 6 óra közötti időszakban.
Utcabútorok elhelyezésére vonatkozó rendelkezések
11. §

(1) A Tildy Zoltán utcán, a Nagy Miklós utcán, a Kossuth téren, a Szabadság téren, a
Sétakertben, az Ady utcán, a Bocskai utcán (Nagy Miklós utca és Petőfi utca közötti
szakaszán), a Petőfi utcán (Bocskai utca és Szabadság tér közötti szakaszán) csak az
egységes utcaképbe illeszkedő utcabútorok (pad, kerékpártároló, hulladékgyűjtő edény,
stb.) elhelyezésére adható engedély.

IV. FEJEZET
Közterület használat iránti kérelem
12. §

(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni, ill.
bontani kívánja. Ha a közterület használata az építési munka végzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag elhelyezése, vagy építési terület kialakítása céljából szükséges, az
engedélyt a kivitelező is kérheti.
(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodájában kell benyújtani a 2. számú mellékletben előírt formanyomtatványon.
(3) Az engedély iránti kérelem mellékletei:
a) nem önkormányzati út esetében a közúti forgalmat befolyásoló, érintő vagy azzal
kapcsolatos közterület-használat esetén a közút kezelőjének hozzájárulását;
b) építmények és köztárgyak elhelyezése esetén a közterület-használat helyét feltüntető
helyszínrajz vázlata 1:100 méretarányban,
c) mutatványos tevékenység folytatásához a mutatványos berendezés műszaki
alkalmasságát igazoló tanúsítvány másolatát;
d) ha a közterület-használat valamely közmű tartozékának felhasználásával jár, a közmű
tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulását;
e) műemléki szempontból védett épület közterületet érintő homlokzata előtti, illetőleg
műemléki jelentőségű területen és műemléki környezetben történő közterülethasználat esetén a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását, természetvédelmi
területen a természetvédelmi hatóság hozzájárulását,

f) önálló hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a reklám hordozó
méretei, műszaki dokumentációja, statikai terve, látványterve.
g) idény jellegű zöldség, gyümölcs és virág árusítása esetén őstermelői igazolvány.

Az engedély tartalma
13. §

(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét, címét, székhelyét;
b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterület-használat
milyen feltétel bekövetkezéséig tart;
c) a közterület-használat helyének, használati módjának, mértékének és feltételeinek
meghatározását;
d) a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglaltakat;
e) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására
vonatkozó kötelezettség előírását,
f) a fizetendő használati díj mértékét, fizetésének módját,
g) építési munkálatok, valamint építőanyagok és szerkezetek tárolása esetén, a munka-,
baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályok betartásának kötelezettségét, valamint
azt, hogy a tárolt anyagok, eszközök nem akadályozhatják sem a gyalogos, sem a
járműforgalmat;
h) közlekedés korlátozásával használt közterületnél a használó költségére kialakított
forgalom átterelését, a városképi követelményeket kielégítő palánk, vagy védőtetővel
ellátott átjáró létesítését, annak elbontásának, és az eredeti állapot helyreállításának
kötelezettségét;
i) zöldterületet is érintő munkavégzés esetén a növényzet védelmének kötelezettségét és
szükség esetén az eredeti állapot helyreállítását;
j) a használó köteles az igénybe vett területet és környezettét tisztán tartani, a göngyöleg és
szemét naponkénti elszállításáról, valamint közterületi létesítmény esetén annak
karbantartásáról gondoskodni,
k) az engedélyes köteles a nevét, címét és az engedély számát az árusítóhelyen jól láthatóan
feltüntetni.
l) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt és a közterület használati díj
befizetését igazoló csekket a helyszínen tartani.
(2) A polgármester a kérelemről 10 napon belül dönt.
(3) A engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:
a) a kérelmezővel,
b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, kezelővel,
c) élelmiszer árusítása esetén az ÁNTSZ-el.
d) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájával.

Az engedély érvényessége

14. §
(1) A kiadott közterület-használati engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.
(2) A közterület-használati engedély nem mentesíti az engedélyest a jogszabályokban előírt
egyéb kötelezettségek alól.
(3) Az engedély
a) a meghatározott idő elteltéig,
b) határozatlan ideig,
c) a megállapított feltételek bekövetkeztéig,
d) a visszavonásig
érvényes.
(4) A közterület-használati engedély érvényessége megszűnik:
a) az engedélyes kérelmére történő visszavonással, ha a közterületet nem kívánja tovább
használni;
b) a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó
jogszabályokban foglaltak megsértése miatt történő visszavonással;
c) a közterület-használati díj meg nem fizetése miatt történő visszavonással;
d) ha a közterület használatára jogosult jogutód nélkül megszűnik;
e) ha a közterület használatára jogosultnak a végzett tevékenységéhez szükséges jogosultsága
megszűnik.
(5) A közterület-használati engedély közérdekből visszavonható. Ilyen esetben az engedélyes
részére – kérelmére lehetőség szerint másutt kell a közterület-használat lehetőségét
biztosítani.
(6)Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra
és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a megjelölt határidőig nem tesz
eleget.
(7) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát –
az engedély egyidejű visszaadása mellett – az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
(8) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot
– minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési
(létesítési) engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély
megadásának feltételeként előírták.
(9) Ha a közterület-használat a (6) és (7) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már
befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

A közterület-használat díja
15. §
(1) Az engedélyes a közterület-használatért díjat köteles fizetni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve
a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni,
kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
(3) A közterület-használati díj az önkormányzat bevétele.
(4) Egyes közterület-használati célokra vonatkozóan alkalmazandó díjak mértékét e
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(5) A közterület használati díjat minden esetben előre kell fizetni a következők szerint:
a)éves, folyamatos használat esetén a tárgyév január 15. napjáig,
b)havi használat esetén, az engedélyező határozat kézhezvétele után 2 napon belül,
c)napi használat esetén, az engedélyező határozat kézhezvételével egy időben.
(6) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény
közterületen lévő terjedelmének vízszintes vetületét kell számításba venni, függőleges
terjedelmű közterület használat (pl.: hirdetőtábla) esetén a hirdetési felületet kell
alapul venni. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetméter teljes
négyzetméterként számítandó.
(7) Kézből történő árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj összege szempontjából
egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.
(8) A havi díjtételek alkalmazása esetén minden megkezdett hónap után engedélyes
köteles teljes díjat fizetni.
(9) A közterület-használati díj, adók módjára behajtható köztartozás.
(10) A közterület-használati
felülvizsgálja.

díj

mértékét

a

képviselő-testület

szükség

szerint

(11) A naptári éven átnyúló közterület-használat esetén a mindenkor hatályos díjszabás
szerint kell a használati díjat megfizetni.
(12) A városközpontban (Szabadság tér, Kossuth tér, Sétakert, Nagy Miklós utca, Tildy
utca, Bocskai utca: Petőfi utca és Széchenyi utca közötti szakasza, valamint a Petőfi
utca: Bocskai utca és Szabadság tér közötti szakasza, Ady utca, Széchenyi utca: a
Kossuth tértől a Baross Gábor utcáig tartó szakasza, Bethlen G. utca, Dózsa utca, Fáy
utca, Semmelweis utca) és városközponton kívüli egyéb területeken a közterület
használatának a díja eltérő.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
16. §

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a fegyveres erőknek, a rendészeti szerveknek, továbbá az ár- és belvízvédelmi
szolgálatoknak a szabályszerű működésükhöz szükséges létesítményeik elhelyezése,
javítási és fenntartási munkálatok végzése során;
b) postai, hírközlési és közmű létesítmények, berendezések valamint postai
levélszekrények elhelyezése és javítása esetén;
c) az országos közforgalmú vasútnak, a közforgalmú közúti és közlekedési vállalatoknak
a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése után;
d) a szobrok, emlékművek, dísz kutak, vízmedencék, szökőkutak, nem reklám célú
alapzatos zászlórudak, kerékpártárolók és köztárgyak elhelyezése esetén;
e) ha a közterületet használó önkormányzati intézmény vagy civil szervezet;
f) ha a közterület-használat önkormányzati érdeket szolgál;
g) ha a közterületet közvetlen életveszély elhárításának céljából veszik igénybe,
h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag 6 hónapot meg nem haladó
elhelyezése.
(2) Kérelemre a díj méltányosságból történő mérséklése vagy elengedése lehetséges az alábbi
esetekben:
a) művészeti és tudományos tevékenységet bemutató kiállítás esetében;
b) egyházi szertartásokkal közvetlenül kapcsolatos közterület használat esetében;
c) jótékonysági célokat szolgáló rendezvények után - beleértve az alkalmi árusítást is - ha
a bevételt jótékonysági célra fordítják;
d) az önkormányzat más, méltányolható érdeke indokolja.
(3) A díj méltányosságból történő mérséklése vagy elengedése nem mentesít a közterület
eredeti állapotának helyreállítási kötelezettsége alól.
(4) Mentesség esetén a közterület használattal kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket ( pl.
közüzemi költségek, takarítás stb.) az engedélyes megfizetni köteles.

V. FEJEZET
A közterület engedély nélküli használatának következményei
17. §

(1) Amennyiben az üzemképtelen vagy a 4. § (3) bekezdés h) és i) pontjában foglaltak
megszegésével tárolt járművek és eszközök tulajdonosa (üzembentartója) a járművet vagy
eszközt felszólításra sem távolítja el (vagy a tulajdonos kiléte nem állapítható meg), a
polgármester elrendelheti az azzal megbízott szervezet útján a járművek, eszközök kijelölt
helyre történő elszállítását és tárolását a tulajdonos költségére.
(2) A jármű és eszköz elszállításakor a közterület-felügyelőnek a járműről, eszközről
fényképfelvételt, továbbá jegyzőkönyvet kell készítenie, amelynek tartalmaznia kell a
műszaki állapotának leírását.

(3) Az elszállított dolgok őrizetére a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(4) A jármű és eszköz tulajdonosának (üzembentartójának) csak akkor adható ki, ha a szállítás
és a tárolás költségeit megfizette.
(5) Ha a jármű és eszköz tulajdonosa (üzembentartója) az eltávolítást követő 3 hónapon belül
nem jelentkezik, a járművet, eszközt értékesíteni lehet.
(5) A közterületen engedélytől, hozzájárulástól eltérő, illetve engedély, hozzájárulás nélküli
használat esetén a használó a polgármesteri felhívására köteles a használatot megszüntetni
és a közterület eredeti állapotát a saját költségein helyreállítani.
(6) Aki a közterületet engedély, hozzájárulás nélkül, vagy az engedélyben hozzájárulásban
foglalt feltételektől eltérő módon használja, az engedély, hozzájárulás nélküli vagy az
eltérő használat idejére az egyébként fizetendő jelen rendeletben meghatározott közterület
használati díjat köteles megfizetni.

VI. FEJEZET
Értelmező és hatályba léptető rendelkezések
18. §

(1) Ez a rendelet 2013. május 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szeghalom Város Képviselőtestületének többször módosított, a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárásról szóló 15/1994. (X. 17.) számú rendelete.
(3) A rendelet hatályba lépésének napján határozatlan közterület használati engedéllyel
rendelkező engedélyes az 1. számú mellékletben szereplő díjtételt 2014. január 1-jét
követően köteles megfizetni.
Macsári József
Polgármester

Kihirdetve:
2013. április 30.

Dr. Pénzely Erika

dr. Pénzely Erika
jegyző

1. számú melléklet 8/2013. (IV.30.) számú rendelethez
A közterület használat díja
S.sz.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

A közterület használat módja
közterületbe nyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, üzleti védőtető,
hirdető berendezés, transzparens,
cég- és címtábla elhelyezése, ha 20
cm-en túl nyúlik a közterületre.
árusító és egyéb fülke (pl.:
élelmiszer, gyümölcs, virág, hirlap,
könyv,dohány árusítására szolgáló
pavilon) elhelyezésére
építési munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag, 6 hónapot
meghaladó elhelyezésére
alkalmi és mozgó árusításra, javítószolgáltató tevékenységre
film- és televízió felvételére
kiállítás, vásár, alkalmi vásár- sport
és kulturális rendezvények, továbbá
cirkuszi és mutatványos
tevékenység céljára; cirkusz és
mutatványos tevékenységhez
kapcsolódó teher- és különleges
gépjárművek és vontatványaik
elhelyezésére
közhasználatraa még át nem adott
közterületnek (meg nem nyitott
utca) ideiglenes hasznosítására
idény jellegű zöldség- és gyümölcs
árusítására
önálló hirdető berendezés és
köztárgyak (pl.: pad, figyelmeztető
és tájékoztató táblák, tartóoszlopok,
alapzatos zászlórúd) elhelyezésére,
mobil reklámtábla, hírdetőtábla
kihelyezése
Közút nem közlekedési célú
igénybevétele esetén fizetendő díj:

10/1.
10/2.
10/3.

parkoló igénybevétele
járda és kerékpárút igénybevétele
út igénybe vétele

11.

Közmű elhelyezésének egyszeri
közterület igénybe vételi díja

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Városközpontban

Egyéb területen

120 Ft/m2/hó

90 Ft/m2/hó

400 Ft/m2/hó

300 Ft/m2/hó

60 Ft/m2/hó

40 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/nap
15. 000.- Ft/nap

Kiállítás vásár: 150 Ft/nap;
Alkalmi vásár: 210
Ft/m2/nap; cirkusz: 30
Ft/m2/nap

Kiállítás vásár: 100 Ft/nap;
Alkalmi vásár: 140 Ft/m2/nap;
cirkusz: 20 Ft/m2/nap

20 Ft/m2/hó

15 Ft/m2/hó

20 Ft/m2/nap

15 Ft/m2/nap

200Ft/m2/hó

150Ft/m2/hó

20 Ft/m2/nap

15 Ft/m2/nap

40 Ft/m2/nap
50 Ft/m2/nap
40 Ft/m2/nap

25 Ft/m2/nap
30 Ft/m2/nap
30 Ft/m2/nap

légkábel: 10 Ft/fm; földkábel: 20
légkábel: 20 Ft/fm;
földkábel: 30 Ft/m2; közmű Ft/m2, közmű építmény: 5. 000.Ft/db
építmény: 10. 000.- Ft/db

2. számú melléklet a 8/2013. (IV.30.) számú rendelethez
Szeghalom Város Polgármestere részére
Illetékbélyeg

Szeghalom
Szabadság tér 4-8.
5520

helye

KÉRELEM

Alulírott, ................................................. Szeghalom, ....................................................... utca
....................... szám alatti –, lakos, - vállalkozó, ..................................................... ......... cég
képviseletére jogosult (megfelelő rész aláhúzandó), azzal a kéréssel fordulok Polgármester
Úrhoz, hogy részemre közterület – használati engedélyt szíveskedjen adni ............ ......... ........
....................... céljára.
Igénybe kívánok venni Szeghalom ................................................... utca .................................
szám előtt ............... m2 közterületet (az igénybe vett közterület nagyságánál a hirdetőfelület
nagysága számít, ha a felület mindét oldalán látható a hirdetés, úgy azt duplán kell számolni).
A közterület – használat időtartama:
20 ............. év ........................................ hó ...................... naptól
20 ............. év ........................................ hó ...................... napig,
vagy visszavonásig.
Szeghalom, ................................................................
..............................................
kérelmező
Csatolandó dokumentumok (megfelelő pontot kérem megjelölni):
h) nem önkormányzati út esetében a közúti forgalmat befolyásoló, érintő vagy azzal kapcsolatos
közterület-használat esetén a közút kezelőjének hozzájárulását;
i) építmények és köztárgyak elhelyezése esetén a közterület-használat helyét feltüntető helyszínrajz
vázlata 1:100 méretarányban,
j) mutatványos tevékenység folytatásához a mutatványos berendezés műszaki alkalmasságát igazoló
tanúsítvány másolatát;
k) ha a közterület-használat valamely közmű tartozékának felhasználásával jár, a közmű
tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulását;
l) műemléki szempontból védett épület közterületet érintő homlokzata előtti, illetőleg műemléki
jelentőségű területen és műemléki környezetben történő közterület-használat esetén a
műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását, természetvédelmi területen a természetvédelmi hatóság
hozzájárulását.
m) önálló hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a reklám hordozó méretei,
műszaki dokumentációja, statikai terve, látványterve.
n) Idény jellegű zöldség, gyümölcs és virág árusítása esetén őstermelői igazolvány.

