
Szemely Kiizs6g dnkormr{n y zatilnak
4 I 2010 (IX.l7 .\ sz. rendelete
a kiizteriilet-hasznilatr6l

Szemelv Kdsdg Kdpviselo-testiilete a helyi onkomdnyzatokr6l s2616 1990. 6vi LXV. torr,'eny
16.$ ( I ) bekezdeseben foglalt felhatalrnazds. valamint az dpitdsrig-vrol szclltl. tobbszor
rn6dositott 1964. 6r,i III. tv. 54.$ (3) bekezdese alapjdn a kozteri.ilet-haszn6lat
engedel yezes6r, el kapcsol atb an az a76bbi rend el etet al kot j a :

Altal6nos rendelkez6sek

1.S

A lendelet celja. hogy

a) meghat6tozza a kozteriiletek haszn6latdnak 6ltal6nos rendjere vonatkoz6 szab6lyokat,
figyelemmel a helyi adottsdgokra. a lakossagi igenl,ekre. a mriemlekvedehni" a

kozseglendez6si, kozl ekedesbiztons6gi szempontokra;

b) neg6llapitsa a kozteriilet rendeltetdstol eltdro cehl haszn6lat feltdteleit es a kcizteri.ilet-
haszn6lati dij merteket 6s fizetesenek a rl6dj6t;

c) szab6lyozzaaz engeddly ndlkiil t6rolt" iizemkdptelen j6mrrivekkel kapcsolatos eljdr6st.

d) szab6lyozzaahtrdetmdnyek. hirdeto-berendez6sek. rekl6mok elhelyez6sdt.

2.$

( 1 ) A rendelet hatdlya kiterjed a Szernely kozseg kozigazgatdsi teriileten beliil az
cinkorm6nyzat tulajdon6ban. kezeldsdben levo. az ingatlan-nyilv6ntarl6sban
kozteri.iletkent (pl. rit, kozrit. j6rda, ter, park) nyilv6ntartott beltertileti floldreszletekre.
toviibb6 a belteriileti foldreszletek, 6pitm6nyek (epi.iletrirk6d alatti j6rda, alul- es feliilj616)
kozh aszn dl atra 6tadott r eszer e ( a tov6bbi akb an egyiitt : kozteriil et ).

(2) Rendelkezesei minden termdszetes ds jogi szemel,vre. jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo
szeryezetre r,onatkoznak. akik 6lland6 vagy ideiglenes jelleggel a kozseg teri.ileten
tart6zkodnak 6s tevekenvkednek.

3.S

(l) A kozteri.ileteket, azok epitmenyeit, berendezeseit es felszereleseit rendeltetesiiknek
megf-eleloen - 6llaguk serelme nelki.il es az altalirnos magatart6si szab6lyok betart6s6val -
mindenki ingyenesen haszn6lhatja.

(2) Kozteriiletet rendeltetdsetol eltdroen haszn6lni a tulajdonos cjnkorm6nvzat
hozzdjintlttsa alapj6n leliet, mely irdnti igeny't irdsban kell k6relmezni.



(3) Epitesi engedelyhez kotott kozteriilet-hasz6lat esetdben az engedely'1 csak az elso foku
epitesi lrat6s6g jogeros engeddl.vezo halfuozata alapj6n. az abban meghat6rozott f'eltdtelekkel
lehet kiadni.

Kiizteriilet-hasznilat enged6lyeztise, a kiizteriilet ig6nybev6tele

4.S

(1) A kozterrilet rendeltetdsdtol eltdro haszndlat6hoz (tovdbbiakban: kozteriilet-haszn6lat)
engedely szi.ikseges.

( 2 ) Kozteriil et-haszn 61 ati engedel y't k ell b eszerczni'.

a.) a koztertiletbe nyril6 tizlethomlokzat (port6l. kirakatszekrdny). iizleti vddoteto
(eloteto). ernyoszerkezet. hirdeto-berendezes (f6nyrekl6m), tov6bbd ceg- 6s cimt6bla
elhelyezesere.

b.) 6rusit6 es egyeb fiilke (pl. 6lehniszer, cukorka, gyiimolcs, vir6g, konyv, hirlap, stb.

6rusit6s6ra szolg6l6 pavilon) elhelyezes6re"
c.) a kozirti kozlekedessel es fuvaroz6ssal kapcsolatos 5llom6shely, indit6flilke, fedett

v6rakoz6-helyiseg elhelyez6sere,
d. ) rizem anyag- ds fritoolaj -t6rol6 elhel yezeser e.

e.) gepj6rmrivek rendszeres vagy tarlirs ledll6s6hoz sziikseges v6rakoz6helyek cdlj6ra.
f.) on6ll6 hirdeto-berendezes (t6bla), kozt6rgyak (figyelmezteto. t6idkoztato t6b16k.

kozvil6git6si l6mp6k, tart6oszlopok. seg6lyhiv6 berendez6sek, stb.) elhelyez6s6re,
g.) t6vbeszdlo fiilke. ftilke ndlkiili t6vbeszdlo kesztildk. postai levdlszekreny" toto-lott6

l:ida elhelyez6s6re,
h.) 6pitesi munk6val kapcsolatos ril1v6ny, 6pitoanyag ds tonneldk 24 or6n tirli

elhelyezesere,
i.) alkalmi es mozg66rusit6sra, javit6-szol g6'ltato tev6kenys6gre,
j ) film- 6s televizi6 felvetelre,
k.) venddgl6t6ipari elokerl ldtesitdsdre.
l.) ki611it6s, vds6r, alkalmi v6s6,r. sport 6s kultur6lis rendezvenyek tov6bb6 mutatvdnyos

tev6kenyseg celjara.
m.)kozhaszn|latra meg 6t nem adott kozteri.iletnek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes

hasznosit6sdra.
n.) 24 6r6n trili tiizeloanyag. illetve egydb faanyag elhelyezesdre.

(3) A koztertilet-haszn6lat

a.) 6lland6 jelleggel - hat6rido n6lktil vagy
b.) ideiglenes jelleggel meghat6rozott idore, illetoleg feltdtel bekovetkeztdig

engeddl,vezheto.

(4) Tilos parkolni a zoldteriileten es a itrdin.



s.s

Nem kell kozteriilet-haszn6lati enged6ly:
u) a kozut fi6rda) epitesevel, javit6s6val, fenntafi6s6r'al kapcsolatban. a kozirt [6rda)

teri.iletenek el fb glal 6sdhoz,
b) az rittartoz6kok es a kozirti kozlekedes ir6nyit6s6t szolgiil6 berendezesek

elhelyezesehez"
c) a kozteriileten, illetve az alatt vagy felett elhelyezett t6vkozl6si k6belek" tovdbbi

kozmr-ivek hibaelh6ritdsa 6rdek6ben v6gzett munk6hoz, illetve lerak6s6hoz, felt6ve.
hogy az a kozlekedest nem akadalyozza.

6.S

(1) Koztenilet-haszn6lati engedely l6tesitdset annak kell k6rni, aki a koztertiletet haszn6lni
kiv6nja.

(2) Ha a kozteriilet ideiglenes jellegti hasznalaLa dpitdsi munka vdgzesdvel kapcsolatos
6llv6ny. dpitoanyag. tormeldk. stb elhelyezese cdlj6b6l sztikseges. a kdrelmet a

kivitelezonek ke11 eloterjesztenie.

(3) A kozteriilet-haszn6lati engeddly elokdszitdset a korjegyzo vdgzi. A kdrelmet a

korjegyzohdz. az 1. melldklet szerint kell benytijtani. Az enged6ly megad6sa a
polg6mrester hat6skor"ebe taftoz1k. A polg6rmester dontdse ellen a kepviselo-testtilethez
lehet fbllebbezni. A dontes meghozatalara az onkonn6nyzati hatcis6gi iigyekre vonatkoz6
szabiilyokat kell alkalmazni.

(4) Az engedely rnegad6sa sor6n figyelembe kell venni az OTEK, a kozs6gk6pi,
mriemldkvedelmi" kdztisztas6gi. kozlekeddsi kcjvetelmdnyekel. Az engeddly megaddsa
elcitt - szi.ikseg szerint - be kell szerezni a rendorhatosrig. kozlekedesfbltigyelet. kozirti
igazgat6s6g. rntiemlekvddelmi hat6s6g. ANfSZ. trizvedelmi hat6s6g szakmai vdlemdnydt.

(5) A kerelern benyirjtdsakor be kell mutatni - a kozteri.ilet felhaszn6l6si m6di6t6l fi.iggoen - a

kozteriileten folytatni kiv6nt tevekenys6g gyakorl6sitra szolgl,lo okiratot ( v6llalkozoi
igazolv6ny. mrikoddsi engeddll'. alapit6 okirat stb.)

( 6 ) A kozteriil et-h aszn6l ati enged6l ynek turtalmaznia kel I :

a.) a haszn616 nevet es 6llando lak6helye (telephelye) cimet
b.) a koztertilet-haszn6lat c6lj6t es idotartamdt
c.) a kozteri.ilet-haszn6lat helyenek. m6dj6nak. m6rt6kenek es felteteleinek pontos
meghat6roziis6t
d. ) a sztik sd ge s szakhal6 sagi ho zzdi trultrsokban fb glal t el oir6sokat
e.) epitesi engedely koteles koztenilet-haszndlat esetdben a io_eeros dpitdsi engedely
k ibo cs6t6j 6n ak m egnevezes et. az engedely kelt6t es ii gyirats zttm itt
f-.) az engeddly,nek a haszndlatba ad6 reszerol toftdno azonnali visszavon6s6nak eseteit ds

az eredeti 6llapot helyre6llit6sdra vonatkoz6 kotelezettsdg eloir6sait.
g.) a kozteriilet-haszndlati dij fizetes6nek m6rl6ket es m6dj6t.

(7) Az engedely

- idei glenes i el I e-rrgel. meghatdrozott ido elteltdi g.

- a me96llapitott fbltdtel bekdvetkezteig. illetoleg



- a visszavon6sig adhat6 neg.

(8) Elelmiszer utcai 6rusit6s6r'a koztedlet-haszn6lati engedely csak ideny jelleggel.
nieghat6rozott ido elteltdig lehet kiadni.

(9) A hat6rozott idore sz6l6 kozteriilet-haszndlat legrovidebb idotartama I nap" leghosszabb

idotartama egy dv (365 nap).

(10) A hat6rozott idore sz6l6 koztertilet-haszn6lat kerelemre tobbszor meghosszabbithat6,
de az egy evet igy sem lepheti tiil. Az egy 6vet meghalad6 kozteriilet-liaszn6:lat eset6n a

4. 
"s 

szerint kell elj6mi.

(1 1 ) Az cinkonn 6ny zaI az e I ektroni ku s iigyintdzd s leheto sd g eI kiz|rj a.

7.S

(l) Az enged6lynek hrtalmaznia kell :

a.l az enged6lyes nevet es 6lland6 lak6- (telep-) helyenek cim6t,

b./ a kozteri.ilet-haszn6lat cdliAt ds idotartam6t vagy azt. hog1, az engeddly milyen f-eltdtel

bekovetkeztdig drvdnyes. illetoleg. hogy 6lland6 jellegti.

c./ a kozteri.ilet-haszn6lat hely6nek, rn6dj6nak, m6rtekenek es feltdteleinek pontos
rneghat6roz6s6t.

d./ az engeddlyezesi elj6rasban kozremrikodo szakhatosdgok dltal tett kikotdseket.

e.l az engedely megszi.intetese vagy visszavon6sa eset6re az eredeti 611apot helyre6llit6s6ra
vonatkoz6 kotelezettsds eloir6s6t.

f./ koztertilet-haszn6lati dij fizetesi kotelezettseg eset6ben a dij mertek6t es fizetesi m6dj6t,

g./ egydb. az engeddlyezo tital eloirr - a koztertilet haszn6lat6val kapcsolatos baleset.

egeszsegv6dehni, kozlekedesi - ov6rendszab6l yokat.

(2) Az engedely megad6sa vagy megtagad6sa iigyeben hozott hat6rozatot kozolni kell:
a./ a kdrehnezovel.
b./ az engeddlyezo elj6rasban kozremtikodo szakhat6s6gokkal-

c. I a kozteriil et-haszn61 ati dij beszed6senek m egbi zottj 6val.

A kiizteriilet-hasznf lat megsztin6se 6s j ogkiivetkezm6nyei

8.S

( 1) A kozteriilet-liaszn6lat megsztinik:
a. ) a kozteri.ilet-haszn6lati engeddlyben meghat6rozott ido lei6rt6val



b.) a niegallapodds haszndlo rdszelol tcjrteno felmond6ssal
c.) a meg6llapod6s haszn6latba ad6 rdszerol tortdno felmond6ssal

(2) A haszn6latba ad6 a koztenilet-haszn6lati engedely azonnali hat6llyal visszavonhatja" ha:
a.) a liaszniil6 a kozteriiletet nem a kozteriilet-haszndlati engedely szerinti c6lra es

m6don haszn6lja vagy dijfizetesi kotelezettsegenek ketszeri felhiv6sra nern tesz eleget
b.) a haszn6.lo a kozteriileten folyatott ter,dkenysegre jogosit6 okirat ervenyess6ge
megszrint
c.) a kozteri.ilet-haszn6latot kdzerdekbol meg kell sziintetni.

(3) Az (1) bekezdes b.) pontja.a (2) bekezdes a.) 6s b.) pontja eseten a rn6r esedekessd r,61t es

befizetett dijat visszakovetelni nern lehet.

e.s

(1) A kozteri.ilet-haszn6lati engedely m6sra 6t nem ruh6zhat6
(2) A koztenilet-haszn6lat megszrindse esetdn a haszn6l6 sai6t koltsdgdn kdteles az eredeti

6llapotot - minden k6rtalanit6si igeny nelki.il - helyre6llitani.

10.s

(1) A kozteri.ilet tart6s. rilland6 jellegri haszn6latdhoz - felteve, hogy ahasznfiat mirdja nem
esik a 4.S (2) bekezdes hat|lya alA - kdpviselo-testi.ileti hozzdjitrulIs 6s teri.iletb6rleti
szerzodds sztksdges.

(2) A koztertilet tar16s. rilland6 jellegti haszndlat6nak minostil azegy dven (365 nap)ttili

koztertilet-haszn6l at.

(3) A kdpviselo-testiileti hozz6j|rulast tartalmazo hatdrozatban rendelkezni kell a berleti
szerzodds idotartam616l. a berleti dij16l valamint a bdrleti szerzoddssel kapcsolatban
felmeriilo tov6bbi kikotesekrol.

(4) A kozteriilet 61land6 jellegti haszn|latdt dpitmdny ldtesitdse cdlj6ra a funkci6 megkotdsdvel
hag1,j a i 6v6 a kdpviselo-testiilet.

(5) A kozteri.ilet 6lland6 jellegri hasznfilat|t'a az igdnybevevovel bdlleti szerzoddst kell kotni.
Amennyiben a kozteriilet-haszn6lat epitmdny elhelyezdsdt szolg6lja. a bdrleti szerzodes
ervenyessdgi fbltdtelekdnt ki kell kotni. hog1, a bdrlo rneghatarozott idon beltil az epilesi
engedely koteles nregszerezni.
A bdrleti szerzodest - a kepviselo-testiileti hozz6j6rul6s alapj6n - kepviselo-test0let
neveben a polg6rmester koti rneg.

1l.s

Nem adhat6 kozteriilet-haszn6lati engeddll'. illetoleg kdpviselo-testiileti hozz|jitrulfn
ry' kozlekeddsi tertiletre. csak a kdzlekeddsi szakhat6s6g elozetes hozz|jhrulits6val;

mriemldkileg vagy eg1,db szempontbcll vddett teriiletre" csak a muemldki. illetve egydb
szakhat6s6g elozetes hozzirifuul|s6val :

b) tiz- es robbandsveszelyes tevekenys6g gyakorl6s6ra, az eseti rendezvenyek
kivetel6vel szeszes ital 6rusit6s6ra, szexuiilis 6ruk forgalmaz6s6ra, cirkusz 6s

mutatv6nyos tevekenyseg c6lj 6ra.



(l)

(2)

c) telrer'- ds 6rusz6llit6sra szol9616 gdpiarm:.j,. mezogazdasdgi vontato. vontat6 mur*agdp.
p6tkocsi" 12 fondl nagS'obb befbgad6kdpessdgri autobusz kozriton. koztertileten val6
t6r'ol6s6ra. kiv6ve a t6b16r,'al kijelolt kozteriileteket,

d/ a lakoss6g n1'ugalm6t vagy a kozerkolcsot serlo tev6kenys6g \regzesere.

l2.s

Arnennyiben a kozteri.ileten folytatni kir'6nt tevdken),sdget (ide erlve az on6ll6 hirdeto
berendezesek. figyelmezleto es t6jdkoztat6 t6bl6k elhelyezeset is) jogszabaly' valamely
hat6s6g vagy rn6s szeru engedelyehez, hozz|j6rul6s6hoz koti. a kozteri.ilet-haszn6lati
engeddly. illetoleg kepviselo-testi.ileti hozz6j6ru16s csak az engedely,hozz6j6rul6s rneglete
esetdn adhato ki. A kdpviselo-testiiletihozz|jttrul:is ezen rn6s hat6s6gi engedelyeket nem
p6tolja.
Az engedelyes koteles az igdnybe vett tertiletet 6s kornyezetet tiszt6n tarlani, gondozni.
Az engedely eruenyenek meghosszabbit6s6ra ir6nyul6 elj6r6s sor6n a polgdrmester
koteles ellenorizni. hogl'a kozteriilet haszn6l6ja a jogszabdly 6ltal eloirtakat betartja-e.

Kiizteriilet-hasznrilati dij

13.$

Az engeddlves" a bdrlo a kozteriilet haszn6lat6drt dijat (bdrleti diiat) koteles fizetni. A dij
rnert6k6t a 2. rnelleklet tafialmazza. a frzetendo dfjat (bdrleti dijat) ds megfizetdsdnek
hat6rideidt. modi6t ahatarozalban. illetve a szerzoddsben kell meghatdrozni.

Az engedelyes a kozteriilet-haszn6lati diiat a koztertilet tdnyleges hasznl.latara" illetoleg a
kozteriileten ldv6 ldtesitmdny tdn-vleges tizemeltetdsdre tekintet ndlktil 6 krjteles
megfizetni, kiveve, haazt hatos6gi int6zkedes miatt keny'telen sziineteltetni.

A letesitrn6nyekkel elfoglalt kozteri.iletek nagys6g6nak meghatirozdshnti, a letesitmeny
alapteriiletet es haszn6lathoz szrikseges csatlakoz6 teriilet m6rteket az OTEK. szerint kell
figyelembe venni. Ceg-, cim- ds hirdetotdbla. hirdeto-berendez6s, transzparens
elhelyez6se eseten annak feliiletet kell alapul venni. A dij szempontj6b6l rninden

megkezdett h6nap, nap, rn eg6sznek szitmit.

(4) A dij befizetdsenek tenyet a Korjegyzosdgeri a befizetesre niegszabott hatdrido lei6n6t
koveto 8 napon beliil igazolni kell.

l4.s

( l) Nern kell kozteriilet-haszn6lati dijat fizetnt.

a.) a postai 6s t6vkozl6si tevekenyseggel kapcsolatos letesitm6nyek es berendezesek
elhelyezes6re,

b.) kozt6rgyak elhelyezeslre,
c.) a kozforgalmf kozlekedesi gazdas6gi t6rsas6goknak a feladatuk ell6t6s6t szolg6l6

letesitm6nyei (6llorn6shely. indit6fiilke, penzt6rfiilke, fedett viirakoz6 helyiseg)
elhelyez6sere.

(t)

(2)

(3)



(2) Az engedelyezo kiikirros mdlt6n1,l6st drdemlo esetekben vag), kozdrdekbol a kozteriilet-
haszndlati dij flzetesenek kotelezettsege al6l - kerelemre - reszben vagy egeszben
l'elnrentest adhat.

ts.$

(l) Az engeddll''ezo a koztertilet-haszn6latot kozdrdekbol b6rmikor * ltatdrozott ido lei6r1a"

illetve a feltdtel bekovetkezte elott is- rnegszi.intetheti.

Ilyen esetben az engedelyes resz6re - kerelmere, s ha van a ter,'ekenys6g gyakorl6sdra
alkalmas rn6sik koztertilet - m6sutt kell a kozteriilet-haszn6lat lehetosegdt biztositani.

Ha nincs rnegf'elelo m6sik kozteriilet. akkor az esetleges elore befizetett kozteriilet-
haszn6lati dij idoaranl'os rdszdt vissza kell tdriteni.

(2) Meg kell vonni az engedel),t, ha az engedelyes a kozteri.iletet nenr az enged6lyezett celra
es m6don haszn6lja vag)r a dijfizetdsi kotelezettsdgdnek az eseddkessdg idoponti6ig
ismetelten nem tesz eleget.

(3) Ha az engedelyes a kozteriilet haszn|latdlt meg kiv6nja sziintetni, koteles az eredeti
6llapotot - rninden kdrlalanitdsi igeny n6lkiil - helyrerillitani.

(4) Ha az engedely ervenydt veszti, az engedelyes a saj6t koltsegen koteles az eredeti
6llapotot - n-rinden k6rtalanit6si igeny nelkiil - helyre6llitani.

(5) Ha a kozteriilet-haszr,6lat a (2) vagy (3) bekezddsekben emlitett m6don szrint meg. a
kozteriilet-haszn6lati dij idoar6nyos reszet meg kel1 fizetni. illetve az elore befrzetett
diib6l az idoar6nl,os rdszt vissza kell teriteni.

A kiizteriilet enged6ly n6lkiili hasznflatf nak jogkiivetkezm6nyei

t 6.s

( I ) A koztertilet engedelyhez kotott, de engedely nelkiili haszn6lata eseten a haszniio az

engeddll,'ezo f.elhfvds6r"a koteles a haszn6latot megszi.intetni ds a kozteriilet eredeti
6llapot6t a saj6t koltsegen - minden k6rtalanit6si igeny nelki.il - helyre6llitani.

(2) Azt. aki kozteriiletet engedelyhez kotott esetben engedely n6lkiil yagy az enged6lyben
foglalt f'eltdtelektol eltdro m6don haszn|l. a szabdll'sdltds jogkovetkezmdnyein tirlmenoen.
az engeddly nelktili vag)' az eltdro haszndlat tartamdra az eg,vdbkdnt fizetendo kozteriilet-
haszn6lati dij megfizet6sere lehet kotelezni.

(3) Ha a koztertiletet engeddll' ndlkril \agy az engeddll.tol eltdro m6don haszn6l6 az
enged6lyezes felteteleinek megfelel - kerehnere - az engeddl-vezo a kdzteriilet-haszn6latot
engedelyezheti. Ezzel azonban a haszn6l6 nem mentestil a (2) bekezdesben ernlitett
kovetkezmenyek al6l.



Az iizemk6ptelen jrirmiivek kiizteriileten tiirt6n6 tfro16sa

17.S

( 1 ) A rendelet alkahnaz6sa szempontjAb6l iizemkeptelen i6rmti:
u) a haLosagi engeddllyel vagy ielzessel nem rendelkezo az a i6rmti" amelv eg1'dbkdnt

kozriti forgalomban csak ilyen engedellyel es jelzessel vehet reszt,
b) baleset folyt6n megseriilt ds elhagyott j6rmti.
c'l n-rtiszaki 6llapot6n6l fbgva kozriti kozlekeddsre alkahlatlan. meft hifnyos vag1, sdrtilt.

(2) Kdzteriileten iizemkdptelen j6rmti kdztertilet-haszndlati engedely n6lkiil nem t6rolhato, az

ijzenrbentaft6 vagy tulajdonos (a tov6bbiakban: tizembentart6) az izemkeptelenn6 vdlt
j6mitivet saj6t koltsegdn kdteles a kozteriiletrol 15 napon beli.il eltavolitani.

18.$

( 1) [Jzemkdptelen i6rmri kozteriilet-haszn6lati engedelyet az iizemben tart6nak kell megkemi.

(2) Uzemkdptelen j6rmri kozteriileten torldno tiirol6s6ra kozteriilet-haszntiati engedely a

KRESZ-ben rneghat6rozottakon tril legfeljebb 30 napra adhat6.

Ellen6rz6s, az enged6ly, hozzijfru16s n6lkiili haszn6lat kiivetkezm6nyei

le.s

A koztertilet-haszn6lat szabdlyszenisegdnek ellenorzdsdrol a polg6rmester gondoskodik

A j ritsz6terek haszn6lata

20.s

(l) Tilos aj6tsz6teren doh6nyozni

(2) Tilos a jltszoteri eszkozok hasznalata:

szeptember 1-okt6ber30.: 8.00- 17,00
november 1. - februiir 28. (szokodv esetdn: 29.): 8.00 - 16.00

m6rcius 1. - augusztus 31 .: 8.00 - 20.00

(3) Tilos a jatsz6tdne a kedvteldsbol tarlott dllatot - a l6t6sseri.ilt szemely't kozlekedeseben
segito vakvezeto kutya kivdteldvel - bevinni.



Ertelmez6 rendelkez6sek

2l.s

a.) kozteriilet: kozhasznalatra szolg6l6 rninden olyan 6llami vagy onkonnanyzati tulajdonban
6ll6 f'oldteriilet. anielS'et a rendeltetdsdnek megf-eleloen b6rki haszndlliat es az ingatlan
nyilvdntarlds ekkent tarl nyilv6n. Egy6b ingatlanoknak a kozhaszn6lat celjdra 6tadott
teriiletr6szere - az errol sz6lci kiilon szerzoddsben foglaltak keretei kozott - a kcizteriiletre
vonatkozo rendelkezeseket kell alkahnazni.

b.) mobil t6jekoztato. rneg6llit6 t6bla: 150 cm magass6got es 80 cm sz6lesseget meg nem
halad6 n-r6retri. a talajjal nern rrigzitheto rekl6mhordoz6

c.) iddnl'jellegti 6rusiI6s az iirusit6s idotartam6ra a kozterliletre kihelyezett. 6rusit6helyre
alapozott. idoszakonkdnt rnegismdtlodo. esetenkdnt legfeljebb egy szezonta, illetoleg
esemenyre sz6l6 kereskedelmi, javit6, szolg6ltat6 tevekenyseg

d.) idei-ulenes 6rusit6s: az iddnyjellegri 6rusit6shoz hasonlo feltetelek mellett. de ann6l
ldnvegesen rovidebb idotartamra. szezononkdnt legfeliebb 1 alkalommal 30 napot meg nenl
halad6, mobi1, mozgathat6 berendezesekkel tortdno kozteruleti 6rusit6si lehetosdg

e.) kitelepiilt 6rusit6s: a koztertilettel hat6ros iizletek kozteriileten tcjrldno drusitdsa, mely az
tizlet hornlokzati sikj6t6l m6r1 2 m6tert nern haladja lneg

f.) on6ll6 hirdetrn6ny-berendezes: az a rekl6mhordoz6, arnely kozteri.ileten. illetoleg
kozhaszrr6latri teriileten 6ll (hirdetooszlop" kirakatszekrenS,. ziszlortid. 6tfbszitett fblirat)

g.) kcizut: a gyalogosok ds a j6rmtivek krizlekeddsdre szolg6l6 kozteriilet

h.) kozfit r6,sze: a j6rda, azutpadka. a j6rdasziget

i.) niozg6bolt: onj616. vagy gdpj6rmr"ivel vontatott. az tizletek fbltdteleinek megf-elelo
6rusit6hely

j.) mozgcidrusit6s: a kereskedo vagy megbizottja olyan eszkozok segits6g6vel viszi mag6val
az elad6sra kin6lt 6rut. arnell,nem minclsiil mozgtlboltnak (kos6r. tricikli. fagylaltos kocsi).

k.) i|tszoler: az a kiilso vag)' belso tdr. amel,vet jdtsz6tdri eszkozok elhelyezdsdre
(telepitesdre), illetve azok haszn6lat6ra letesitettek, fi.iggetleniil att61. hogy a letesit6s
epitesiigyi hat6s6gi engedely hat6lya al6 tanozlk-e vagy sem.

l.) aj6tsz6t6r tertileti hat6ra:
- abban a z esetben.ha az be van keritve. a kerites 6ltal hat6rolt teriilet
- abban az esetben. ha az nincs bekeritve, a j|tszoszerek es a jritsz6t6ri eszkozok
talajjal dlintkezo szerkezetei altal hatdrolt ds t6bl6val jelolt teri.ilet ot m6teres
biztons6gi s6wal ncivelr,e.

m.) j6tsz6teri eszkoz:j6tsz6teren elhelyezett eszkoz vagy epitmeny, ideeftve annak szerkezeti
elemeit is, amelyet gyennekek j6tek celj6ra egyediil vagy csoporlosan haszndlnak.



(1)

Vegl's5 rendelkezisek

22.$

A kozteriilet enged6lyhez.hozzi$itrul6shoz kotott. de enged6ly,hozz|jftrulds nelkiili vagy
att6l eltdro haszn6lata esetdn a haszndl6t a polgdrmester hatdrido tr,izdsevel felhivia a

haszndlat megsziintetds6re. es a kozteriilet - saj6t kolts6g6n, k6rtalanit6si ig6ny n6lkiil
tortdno - eredeti 6llapotdnak helr,te6llit6sdla, illetve a kozteriilet-haszn6lati kdlelem
benyujt6s6ra.

Aki a polg6rmester felhiv6s6ra sem hagy fel az engedely nelkiili kozteriilet-haszndlattal,
illetve nern nyrijtja be a kerehnet a felhiv6st6l sz6rnitott 8 napon behil, az az egyebkent
fizetendo kozteliilet-haszndlati dijjal egl,ezo p6tdiiat is koteles megfizetni.

Szab6lys6rt6s kovet el es * a (4) bekezdesben foglalt kir,6tellel - 30.000,- Forintig terjedo
bils6ggal strithatir az, aki a kozteri.iletet rendeltetdsdtol eltdro celra engedely"hozzdi6rul6s
ndlktil igdnl,be veszi vagl'az engedel-vtol eltdro m6don haszn6lja ds e tevdkenysdgdvel a

(l )-(2) bekezdesben rneghat6rozott figyelmeztetes ellenere sem hagy fel.

Aki hirdetot6bl6t" hirdeto-berendez6st, hirdetes celjdra szolg6l6 ibrbzoT|st engedely,
hozzdj|rul|s n61kii1 e celra ki nem jelolt helyen letesit. azzal szemben az egyes

szab6lysdrtdsekrol szolo218l1999. (XIf.28.) Kotln. rendelet szabalyai szerint kell eljdrni.

2616 rendelkez6sek

23.S

A kozteriilet-haszn6lat engedelyezesevel kapcsolatos elj6r6sban a kozigazgatdsi hat6s6gi
elj6r6s es szolg6ltat6s 61tal6nos szab6lyair6l sz6l6 2004. evi CXL torveny rendelkezeseil az e
rendeletben fbglalt kiegeszitesekkel kell alkalmazni.

24.$

(l) Ez az onkorm6nyzatt rendelet kihirdetdsekor ldp hat6l1'ba. hat6lyba ldpdsdvel egyidejtileg
ervenyet veszti a koztertiletek haszn6latixol szolo 617996. (VI.1.), 1211998. (V.01.), valamint
a 612005. (IX.30.) Ok.sz. sz6rnri rendelete.

(2) A rendelet kihirdetdsdrol a jegyzo a hel,vben szokiisos m6don gondoskodik.

Szemely, 2010. szeptember 1 7.

(2)

(3)

(4)

Kov6cs P61

polg6rmester

A rendelet kihirdefve:

Szemelyo 2010. szeptember 17.

Szauer Tirnea
korjeg-vzo

Szauer Tirnea
korjeg"vzo



l.sz. rnell6klet

KERELEM
Kozteriil et-haszn6lati enged6lyhez.

Ner':. ....sz.ig.sziul (cegjegl'zdk sz6m):

Cim:. .... sz6m alatti
lakos/telephell'u

kozteri.ilet-haszndlati engeddll.t kerek a ... . .

sz6mr.i. . . .. . ..hrs2-ir ingatlan elotti . .. . .. ..m1 teriiletre.

Koztertilet haszndlat celia:.

A teviker-r)'sdg bemutatdsa. arra jogosit6 okiratok sziima:

Kozteriilet-haszn6lati enged6ly idej e:

.-t6l

..........-19

(v6rliat6an osszesen. . .....napra kdrem).

D6tum: 2003

kdrelmezo


