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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
26/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete  

a közterület használat általános rendjéről 
 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvény 1. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 

 

1. §  A rendelet hatálya Nagykőrös város közigazgatási területén ingatlan nyilvántartási helyrajzi 
szám mutatójában közterületként nyilvántartott ingatlanokra terjed ki. 

 
2.§  A rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 2. § 13. pontjában meghatározattak szerint kell értelmezni; 

 
b) idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett, az idénynek 

megfelelő áru árusítása; 
 
c) mozgó árusítás: a kereskedő, vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával 

az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak; 
 

d) mozgatható hirdetőtábla: minden olyan hirdető berendezés, ami önálló és különálló, 
helyéről aránytalan nehézségek nélkül, könnyen elmozdítható; 

 
e) hirdetmény: közzétételre szánt információt tartalmazó plakát, hirdetés, falragasz, 

matrica vagy egyéb felület; 
 

f) hirdető: akinek érdekében a hirdetmény kihelyezésre került, vagy aki a hirdetmény 
kihelyezését megrendeli; 

 
g) szabálytalan elhelyezés: a járműnek a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a 

közterület rendeltetésével, vagy a használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérő 
elhelyezése, ha az szabálysértést valósít meg; 

 

h) kerékbilincs: a jármű kerekének külső rögzítésére szolgáló, a járművel történő elhajtás, 
vagy elvontatás megakadályozására alkalmas olyan műszaki eszköz, amelynek 
illetéktelen eltávolítása nem lehetséges, vagy aránytalan nehézséggel jár; 

 

i) a jármű rögzítése: kerékbilincs alkalmazása; 
 
j) üzemeltető: a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, üzembentartó, vagy 

az, aki a járművet egyéb jogcímen használja; 
 
k) alkalmi rendezvény: kulturális program, vagy valamely ünnephez, évszakhoz 

kapcsolódó rendezvény, amely időtartama legfeljebb 30 nap lehet; 
 
l) árusító és egyéb fülke: bármikor könnyen szétszerelhető, bármilyen anyagból készült 

szerkezet, vagy könnyen eltávolítható szabadon álló szerkezet; 
 
m) közúti közlekedési szolgáltatás: a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti 

járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (1) 
bekezdésében meghatározattak szerint kell értelmezni; 

 
n) ünnepnap: kivételes munkaszüneti vagy nem munkaszüneti nap, mely társadalmi, 

történelmi, vallási eseményhez, évfordulóhoz, világnaphoz köthető, szokásaiban eltérő a 
hétköznapoktól. 
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2. A közterület használat engedélyezése és díja 

 
3. §  (1) A közterületet rendeltetésétől eltérően használni engedéllyel lehet. 
 (2) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a polgármester jár  
 el. 
 

4. §  Kötelező közterület használati engedélyt beszerezni az alábbi esetekben: 
a) az építési engedéllyel építhető létesítmények közterületen való elhelyezéséhez, vagy 

annak a közterületre való benyúlása esetén; 
b) árusító és egyéb pavilon elhelyezésére, továbbá az üzlet homlokzatával érintkező 

közterület ideiglenes, vagy idényjellegű árusításával kapcsolatos igénybevételére; 
c) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos váróhelyi, állomáshelyi, indítófülke, 

pénztárfülke, fedett várakozó helyiség, iparvágány elhelyezésére; 

d) mozgatható hirdetőtáblákra méretüktől függetlenül; 
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, építési törmelék     elhelyezésére; 
f) alkalmi és mozgóárusításra; 
h) egyes létesítményekhez, üzletekhez, vendéglátó ipari előkert céljára, vagy üzleti 

szállítás, rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra; 
j) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos 

tevékenység céljára; 
k) hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek II-es körzetben tartozó területen 30 napot 

meghaladó időtartamú tárolására; 
l) kerékpártároló elhelyezéséhez; 
m) települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós kihelyezésére; 
n) film- és televíziós felvétel, mely az adott közterület rendeltetésszerű használatát 

akadályozza. 

 
5. § Nem kell közterület használati engedélyt beszerezni: 

a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban közút, járda 
területének elfoglalásához; 

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 
elhelyezéséhez; 

c) közmű és egyéb vezetékek – különösen: elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna - 
építéséhez, javításához; 

d) tüzelő, vagy egyéb háztartási felszerelések tárolásához, feltéve, hogy az a 72 órát nem 
haladja meg és a közterület rendeltetésszerű használatát nem akadályozza; 

e) Nagykőrös Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala szervezésében   
megvalósuló rendezvényhez; 

f) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó   rendezvényekhez, 

g)  távközlési-és postai berendezések, létesítmények elhelyezése; 
h)  film- és televíziós felvétel, mely az adott közterület rendeltetésszerű használatát nem 

akadályozza 
 i)  a másként el nem hárítható műszaki hiba megszüntetése.  

 
 

6. § (1) Nem adható közterület-használati engedély az alábbiakra: 

a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenységre; 
b) erotikus termékek bemutatására és értékesítésére; 
c) szeszesital forgalmazására, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetek; 
d) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére; 
e) városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések létesítésére; 
f) sátorgarázs létesítésére; 

g) közterület felett átfeszített transzparens elhelyezésére 15 napnál hosszabb 
időtartamra; 

h) gépjármű, félpótkocsi, utánfutó reklám célú elhelyezésére; 
i) járművek szerelésére, javítására, karbantartására, mosására,.  
 

(2) Közterületen szeszes italt fogyasztani és forgalmazni az alábbi esetekben lehet: 
a)  az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek 

közvetlen környékén; 
b)  vendéglátóipari előkertekben; 
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c)  minden év december 31-én 20:00 órától következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő 

időszakban. 
 
7. §  A közterület-használat kizárólag határozott időtartamra legfeljebb két évre engedélyezhető a 

polgármester által, két évet meghaladó időtartamra vonatkozó engedély kiadásához az 
önkormányzat szakbizottsága egyetértésére, öt évet meghaladó időtartamra vonatkozó 
engedély kiadásához a Képviselő-testület hozzájárulására van szükség. 

 
8. § (1) Közterület használati engedély iránti kérelmet az köteles benyújtani, aki a közterületet 

használni kívánja. 

 (2) Az engedély iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

9. §   Ha a közterület használata építési hatósági engedélyhez kötött épület, vagy más építmény 

elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési hatósági engedély iránti kérelemben 

az építtetőnek kell kérni. 

 

10.§  Ha a közterület ideiglenes használata az építési munka végzésével kapcsolatos állvány, 

építőanyag elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie, a 

közterület használat ebben az esetben csak az építési munka végzésének tartamára 

engedélyezhető. 

 

11.§  Önálló átfeszítésekre ideiglenes jellegű, legfeljebb 15 napra, eseményeket, rendezvényeket 
hirdető, nem merev anyagú hirdetés elhelyezhető, ha a rögzítéshez használt tartóoszlop 
vagy épület tulajdonosa, továbbá a közút kezelője az elhelyezéshez hozzájárult.  

 
12.§  Az építési munka végzésének időtartamára szóló engedélyben: 

a) szükség szerint elő kell írni a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő 

kerítés létesítését. 

b) ha a járdát az építkezés során teljes szélességben el kell foglalni, és a forgalom a másik 
oldalon lévő járdára nem terelhető át, az engedélyes köteles a gyalogosok számára 
védőtetővel ellátott átjárót létesíteni, és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, és a 
közlekedés útjában álló oszlopokat, valamint jól látható módon megjelölni. 

 
13.§  Az engedélyben elő kell írni a közterület használat folytán az igénybe vett közterület 

folyamatos tisztántartását és visszaadáskor az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítását. 
 
14.§  Az engedélynek tartalmaznia kell: 

a) a közterület használat célját és időtartamát, hogy az engedély milyen feltételek 
bekövetkeztéig érvényes; 

b) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos 
meghatározását; 

c) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 
előírásokat; 

d) az engedély megszűnése vagy megszüntetése esetén az eredeti állapot helyreállítására 
vonatkozó kötelezettség előírásait; 

e) közterület használati díjfizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének 
módját. 

 
15.§  A közterület használati engedély másra át nem ruházható. 
 
16.§ (1) Az engedély érvényes: 

a) meghatározott idő elteltéig, 
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, 
c) visszavonásig. 

(2) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott 
tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. 

 
17.§ (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért az engedélyes az 2. melléklet 

szerinti díjat köteles megfizetni.  
(2) Közterület használati díj fizetése szempontjából a város I-es és II-es körzetre tagolt. 
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(3)  I. KÖRZET: 

a)  Jókai M. u. – Széchenyi tér – Reviczky u. – Rákóczi u.- Mentovich u. – Kecskeméti út 
– Encsi u. – Szolnoki u.- Sziget u. – Losonczy u. – Hősök tere,  

b)  Ceglédi út –- Bálvány u. – Kárász u. – Gyopár u. – Abonyi u. - Ceglédi út – Dózsa Gy. u 
– Farkas u. – Ceglédi út által bezárt terület,  

c)  Tabán u. – Pásztor u. – Földvári u. – Kossuth L. u. által bezárt terület,  
d)  Ceglédi út – Kecskemét út – Kossuth L. út – Szolnoki és Pótharaszti út teljes 

hosszukban, a felsorolt utcák mindkét oldalán elhelyezkedő közterületek az I-es 

körzethez tartoznak. 
(4)  II. KÖRZET: I-es körzetben nem szereplő összes további közterület. 

 
18.§ (1) Az engedély jogosultja a közterület használati díjat a közterület tényleges használatára 

tekintet nélkül köteles megfizetni. 
(2)  A közterület használati díj szempontjából minden megkezdett év, hó, nap, m2 egésznek 

számít. 

(3)  Építési engedéllyel létesíthető hirdető berendezések esetében a tényleges hirdetőfelület 
után kell fizetni a közterület használati díjat.  
(4)  Mozgóárusítás esetén a mozgóárusításra szolgáló üzlet, gépjármű mérete a díjfizetés 
alapja. 
(5)  Mozgatható reklámtábla egy hirdető felülete 1 m2-nél nagyobb nem lehet. 
(6)  A közterület használati díjat az engedélyes: 

a) legalább egy éves folyamatos használat esetén tárgyhó 5. napjáig havonta, 
b)  havi, vagy napi használat esetén az engedélyező jogerős határozat kézhezvételét követő 

5 napon belül, de legkésőbb a tevékenység megkezdéséig egy összegben köteles 
megfizetni. 

(7) Kérelemre, éves használat esetén negyedéves, féléves, éves fizetés engedélyezhető. 
Ebben az esetben a közterület használati díjat tárgyéven belül, a negyedév, félév, év első 
hónap 5. napjáig kell megfizetni. 

(8)  A közterület használati díj késedelmes fizetése esetén késedelmi kamat számolható fel a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. §-a alapján. 

(9)  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. 

 

19. §  (1) Nem kell közterület használati díjat fizetni: 
a)   a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, mentők, továbbá a 

vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére. 
b) közművek, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű 

létesítményei elhelyezésére. 
c)   a postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések 

elhelyezésére. 

d) az országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá közforgalmú közúti közlekedési 
vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére. 

e)   szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak alapzatos zászlórudak 
és köztárgyak elhelyezésére. 

f)   közvetlen életveszély elhárítása céljából igénybe vett területek után. 
(2) Nem terjed ki a mentesség a közforgalmú közúti közlekedési vállalatok közterületen 
elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozó helyein lévő árusító és vendéglátóipari helyiségek 

által elfoglalt területekre. 
(3) Az engedélyező kérelemre, közterület-használati díj fizetésére vonatkozóan, részben 
vagy egészében felmentést adhat az alábbi esetekben: 
a)  ingyenes sport-, vagy kulturális rendezvényre; 
b)  jótékony célú gyűjtésre; 
c)  ha a közterületet az önkormányzat tulajdonában lévő épület felújítása, valamint saját 

beruházásaként épülő létesítmény érdekében veszik igénybe. 
 

3. Alkalmi rendezvényekkel és árusítással kapcsolatos szabályok 
 

20.§  Az alábbi kijelölt közterületekre adható ki engedély alkalmi rendezvény megtartására: 

a) Deák tér,  
b) Széchenyi tér 1-3. szám előtti terület, 

c) Szabadság tér 5. szám alatti épület mögötti parkoló,  
d) Ceglédi úti Cifrakert és közvetlenül a főbejárata előtti parkosított terület, 
e) Csónakázó-tó és közvetlen partszegélye, 
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f) lakótelepeken lévő autóparkoló, valamint sportpálya területe, 

g) üzletekkel határos autóparkoló területe. 
21.§ Egyes ünnepnapokhoz kapcsolódó alkalmi cikkek árusításához a következő közterületekre 

adható közterület-használati engedély: 
a) Deák tér, 
b) református és katolikus temetők bejáratánál, a temetők rendjének zavarása nélkül, 
c) kistermelői elárusító helyek területe, 
d) egyéb közterületek a tulajdonos, kezelő hozzájárulásával. 

 
22. § Kijelölt kistermelői ideiglenes elárusító helyek: 

a) Ceglédi út 15/a. és az Október 23 tér 8-as számú házak között lévő autóparkoló 
  területén, közvetlenül a két épületet összekötő járda vonala mentén;   
b) Kossuth L. út 49-51. szám alatt lévő kereskedelmi egység autóparkolója mögötti  
 rész.  

 

23. § A kijelölt területen 
a) hétfőn, szerdán, csütörtökön és szombaton 6:00-18:00 óráig; 
b) kedden és pénteken 12:00-18:00 óráig 
 lehet árusítani. 

 
24. § A kistermelő a saját maga által termelt zöldséget, gyümölcsöt és virágot árusíthatja. 

 
25. § A kistermelő naponta maximum 2 m2 –es területet foglalhat el.  
 
26. § A kistermelő köteles gondoskodni az árusítás során keletkezett hulladék folyamatos 

gyűjtéséről, engedélyezett helyen való elhelyezéséről. Az árusítás befejezése után a területet 
tisztán kell hátrahagyni. 

 

3. Járművekkel kapcsolatos szabályok 
 

27. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű, valamint a mezőgazdasági vontató és 
annak tartozéka közterületen történő elhelyezéséhez engedély nem adható. 

 (2) Közterületen történő elhelyezés valósul meg, akkor is, ha a közúti közlekedési 
szolgáltatáshoz használt jármű, valamint a mezőgazdasági vontató és annak tartozéka 

21:00-06:00 óra között közterületen parkol. 
 
28. § (1) A közreműködő a kerékbilincs felszerelését, a jármű elszállítása esetén a szállító járműre 

való felrakást, vagy vontató járműhöz rögzítést az intézkedő közterület-felügyelő 
jelenlétében végzi. 

 (2) A közterületről elszállított járművet őrzött területen kell tárolni. 
 

29. § (1) Közterületen üzemképtelen, a közúti közlekedésre alkalmatlan jármű, vagy munkagép 
közterület használati engedély nélkül nem tárolható, kivéve, ha kizárólag azért minősül 
üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezik. Ebben az 
esetben az I-es Körzetben egyáltalán nem, a II. Körzetben közterületen, parkolókban 

közterület használati engedély nélkül legfeljebb 30 napig helyezhető el. 
(2) Az üzembentartó köteles az üzemképtelenné vált járművet saját költségén a közterületről 
mielőbb eltávolítani. 

(3) Üzemképtelennek minősül: 
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti 

forgalomban csak ilyen engedéllyel vagy jelzéssel vehet részt; 
b) baleset következtében sérült és elhagyott – a helyszínről főútvonalon 8 napon, 

mellékútvonalon 15 napon belül el nem szállított -  jármű; 
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.  

 
(4) Az üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására - ha nem kizárólag azért minősül 
üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezik - közterület 
használati engedély, legfeljebb 6 hónapra és csak a II-es Körzetbe adható. 
(5) A jármű üzembentartója köteles nevét, címét, a közterület használati engedélyt, vagy 

annak másolatát a járművön jól látható helyen elhelyezni. 
(6) A jármű hatósági elszállítása előtt írásban fel kell szólítani az ismert üzembentartót, 

járművének a közterületről haladéktalan, de legfeljebb a felszólítás kézhezvételétől számított 
számított 3 napon belül történő elszállítására.  
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30. § (1) Ha az üzembentartó kiléte nem állapítható meg, a jármű azonnal elszállítható, erről a 

rendőrkapitányságot értesíteni kell. 
(2) A elszállításkor a jármű műszaki állapotát meg kell állapítani és arról fénykép felvételt és 
jegyzőkönyvet kell készíteni.  
(3) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járműben talált ingóságokat is, és a járműben talált 
ingóságok tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 196-197. § 
felelős őrzésre vonatkozó szabályai az irányadók. 
(4) Az üzembentartó kilétének megállapítását követő 15 napon belül, az üzembentartót 

írásban fel kell szólítani, hogy a járművet a tárolás helyszínéről a felszólítást követő 15 
napon belül szállítsa el. 
(5) Ismeretlen üzembentartó esetén felszólítást az Önkormányzat honlapján és újságjában, 
valamint a Szabadság tér 5. szám alatti hirdetőtábláján közzé kell tenni. 
(6) A szállítás és a tárolás költségei a jármű tulajdonosát terheli. A járművet az igazolt 
tulajdonosának csak a felmerült költségek megtérítése után lehet kiadni. 

 

4. Hirdetmények elhelyezésének szabályai 
 
31.§ Mozgatható hirdetőtábla elhelyezésére legfeljebb 1 évre adható közterület foglalási engedély, 

azzal a feltétellel, hogy az I-es körzetbe való kihelyezésre csak a városi főépítész - városképi 
szempontból történő – véleményezését követően kerülhet sor. 

 

32.§ A hirdetmény nem sértheti és veszélyeztetheti az életet és testi épséget, a közerkölcsöt, a 
vagyonbiztonságot, a közlekedés rendjét. 

 
33.§ (1) A szükségtelenné vált hirdetményt az elhelyezőnek vagy a hirdetőnek a szükségtelenné 

válásától számított 15 napon belül el kell távolítania. 
(2) A közterületről haladéktalanul el kell távolíttatni a jogszabályba ütköző, az engedély 
nélkül, vagy az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő módon kihelyezett 

hirdetményt és az eltávolításra az elhelyezőt és a hirdetőt egyetemlegesen kell kötelezni. 
(3)A hirdető felelős a hirdetmények szabályszerű elhelyezéséért. 

 
5. A közterület használat megszüntetése, az engedély megvonása és az engedély 

nélküli használat jogkövetkezményei 
 

34.§ (1) A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási 
kötelezettség nélkül. 

 (2) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett 
célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 10 napon 
belül nem tesz eleget.  

 (3) Megvonható a közterület használati engedély, ha az engedélyes a közterületen folytatott 
tevékenységével szabálysértést követ el. 

 (4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát 
az engedély egyidejű visszaadása mellett, az engedélyezőnek bejelenteni. 

 (5) Az engedélyes közterület használati joga megszűnik, ha a közterületen folytatott 
tevékenységre jogosító okirat érvényessége megszűnik. 

 (6) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti 
állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

 

35.§ A már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. 
 
36.§ A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó a 

közterület felügyelet felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti 
állapotát, saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

 

37.§ Ha a közterület engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés 
feltételeinek egyébként megfelel – kérelmére – a hatóság a közterület használatot 
engedélyezheti.  

 
6.  Szabálysértési rendelkezések 

 
38.§ (1) Tilos a város közterületnek minősülő, valamint közhasználatra átadott zöldterületen, a 

kiemelt útszegéllyel rendelkező közút mentén levő zöldsávon és közparkon járművel történő 
átjárás, behajtás, várakozás, parkolás. 
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(2) Tilos a Településrendezési terv szerinti közparkok területein, berendezési tárgyain 

gördeszkázni, görkorcsolyázni, kerékpározni és motorkerékpározni, kivéve a 
gyermekkerékpár és a görkorcsolya használatára a gyermek 6 éves koráig.  
(3) Élő fára átfeszítés nem rögzíthető. 

 
39.§ Tilos a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű, valamint a mezőgazdasági vontató 

és tartozékának a város belterületén, közterületen történő elhelyezése. 
 

40.§ (1) Kistermelői ideiglenes árusításkor gépjárműből, valamint utánfutóról tilos árusítani, és 
sátrat felállítani. 

 (2) Az árusítás során semminemű reklámfelirat, tábla nem helyezhető el. 
 (3) Az a személy, vagy jogi személy, aki nem rendelkezik a kereskedelmi tevékenység 

folytatásához szükséges engedéllyel, reklámozás vagy árusítás céljából árut nem helyezhet 
el közterületen, kivéve a 22-26. §-ban foglaltakat. 

 

41.§ (1) Aki a 38. § (1)-(3) bekezdésben, 39. §-ban, 40. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat 
megszegi, szabálysértést követ el, és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX tv. 16. § (2) 
bekezdése értelmében 50,000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ebben az esetben a 
szabálysértés elkövetőjével szemben a jegyző jár el. 

 (2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a rendőrhatóság és a Nagykőrös Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal helyszíni bírságolási jogkörrel felruházott 

köztisztviselője helyszíni bírsággal sújthatja. 
 

7. Záró rendelkezések 
 

42.§ Ez a rendelet 2011. május 15-én lép hatályba. 
 
43.§ (1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzatának a közterület használat általános rendjéről szóló 17/2000. (VI. 30.)  ÖT. 
sz. rendelete. 

 (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzatának a közterület használat általános rendjéről szóló 17/2000. (VI. 30.)  ÖT. 
sz. rendelet módosításáról szóló 11/2005. (V. 27.) ÖT. sz. rendelete.  

 (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzatának a közterület használat általános rendjéről szóló 17/2000. (VI. 30.)  ÖT. 
sz. rendelet módosításáról szóló 35/2006. (XII. 15.)  ÖT. sz. rendelete.  

 (4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzatának a közterület használat általános rendjéről szóló 17/2000. (VI. 30.)  ÖT. 
sz. rendelet módosításáról szóló 19/2008. (VI. 27.)  ÖT. sz. rendelete. 

 (5) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzatának a közterület használat általános rendjéről szóló 17/2000. (VI. 30.)   ÖT. 

sz. rendelet módosításáról szóló 60/2008. (XII. 19.)  ÖT. sz. rendelete. 
 (6) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzatának a közterület használat általános rendjéről szóló 17/2000. (VI. 30.)   ÖT. 
sz. rendelet módosításáról szóló 31/2009. (XII. 18.) ÖT. sz. rendelete. 

 
44.§ A rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 

Nagykőrös, 2011. április 29.  
 

 
 Dr. Czira Szabolcs Dr. Nyíkos Sára 

 polgármester  jegyző 
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1. melléklet a 26/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Iroda 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 
 

Tel.: 53/ 550-300 / 314; 329 
 

E-mail: uzemeltetes@nagykoros.hu 

KÖZTERÜLET- 
HASZNÁLATI ENGEDÉLY 

KÉRELEM 

Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje: 

     Hétfő: 1500 - 1800 óráig 
    Szerda: 800 – 1500 óráig 
Péntekek: 800 - 1200 óráig 

Közterület-felügyelőkkel történő 
személyes egyeztetés lehetősége: 

 A hivatal ügyfélfogadási napjain 915 
óráig, valamint telefonon egyeztetett 

időpontban 

  
                                          2.200,- Ft-os illetékbélyeg  
 Helye 
Kérelmező neve:____________________________________________ 

Anyja neve:_________________________________________________ 

Pontos lakcíme:_____________________________________________ 

Cég esetén: 

Cég megnevezése:_________________________________________________________________________ 

Székhelye:  _________________________________________________________________________ 

             Adószám:   __________________________________________________________________________ 

A közterület-használat helye, módja: 

__________________________________________________________________________________________ 

A közterület-használat célja, területigénye m
2
: 

__________________________________________________________________________________________ 

Időtartama:  20 _____év _____________________________ hó ___________ naptól 

  20_____év _____________________________ hó ____________ napig 

Megjegyzés: _______________________________________________________________________________  

Nagykőrös, 20____________________________ 

 

__________________________  

              Kérelmező olvasható aláírása 

__________________________  

               Postacíme 

 

 

Telefonszáma, vagy Elektronikus levélcíme (e-mail):______________________________________________ 
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A közterület foglalás jellegére tekintettel csatolandó mellékletek:  

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata (Pl.: működési engedély, 

vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, stb.) 

2. _____________________________________________________________________________________ __

Építési engedélyhez kötött épület, vagy más építmény, reklámtábla elhelyezéséhez csatolni kell az érvényes 

építési engedély másolatát. 

3. ________________________________________________________________________________________________ __

Helyszínrajzot a közterület használat helyének megjelölésével, méretezésével, ha a közterület használat nem 

építési engedély köteles építmény elhelyezése céljára szolgál, a berendezés terveit olyan méretarányban, 

amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja. (Betűforma, illetve felirat egységes megjelenítése, színek megjelölése, 

vagy arról készült fényképet.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. melléklet a 262011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJTÉTELEK 

 

A feltüntetett díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

  
 

A 

Fizetendő 

B C D 

S.sz. Mértékegység I. körzet II. körzet 
1. Építési engedélyhez kötött hirdető 

berendezés 
Ft/m2/hó 900 Ft 600 Ft 

2. Nem építési engedélyköteles hirdető 
berendezés (ki -berakás) 

Ft/m2/hó 1200 Ft 700 Ft 

3. Árusítópavilon (kereskedelmi tevékenység, 
mozgóárusítás) 

Ft/m2/hó 300 Ft 200 Ft 

4. Taxik és teherfuvarozó gépkocsik 
állomáshelye gépkocsinként 

Ft/db/év 3000 Ft 3000 Ft 

5. Építési munkával kapcsolatos állvány, 
építőanyag, építési törmelék tárolása 
kezdettől - 3 hónapig 
4-dik hónaptól - 6 hóig 
7-ik hónaptól 

 
 
Ft/m2/hó 
Ft/m2/hó 
Ft/m2/hó 

 
 
450Ft 
600 Ft 
700 Ft 

 
 
250Ft 
300 Ft 
350 Ft 

6. Idényjellegű árusítás  Ft/m2/nap 200 Ft 100 Ft 

7. Alkalmi mozgóárusítás Ft/ m2 /nap 250 Ft 250 Ft 

8. Film - és televízió felvétel Ft/m2/nap 120 Ft 100 Ft 

9. Vendéglátó előkert Ft/m2/hó 600 Ft 400 Ft 

10. Üzlethomlokzatával érintkező 
árukipakolás 

Ft/m2/hó 600 Ft 400 Ft 

11. Kiállítás, könyv és folyóirat árusítás Ft/m2/nap 110 Ft 100 Ft 

12. Mutatványos tevékenység (cirkusz, mozgó 
vidámpark) 

Ft/m2/nap 120 Ft 100 Ft 

13. Közterületen lealapozott építmény (garázs) Ft/m2/hó 100 Ft 100 Ft 

14. Hatósági jelzéssel nem rendelkező 
járművek elhelyezése 

Ft/db/hó  3000 Ft 

15. Közterületről jármű elszállítása Ft/db 8000 Ft 8000 Ft 

16. Közterületről elszállított jármű tárolása Ft/db/hó 3000 Ft 3000 Ft 

17. Közterületről elszállított jármű 
értékesítésével kapcsolatos költsége 

Ft/db 8000 Ft 8000 Ft 

18. Közműépítés és javítás, valamint egyéb ok 
miatt felbontott úttest és járda bontási 
engedélyben előírt helyreállítási idő 
elmulasztása esetén 

Ft/m2/nap 500 Ft 400 Ft 

19. Egyes létesítményekhez vendéglátó 
egységhez, üzlethez gépjármű 
várakozóhely megváltása 

Ft/db/hó 7000 Ft 4000 Ft 
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