
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a közterület használat általános rendjéről szóló 

26/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

1. §   Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat 

általános rendjéről szóló 26/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 

közterület-rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„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) egyes létesítményekhez, üzletekhez, vendéglátó ipari előkert, vagy kijelölt 

dohányzóhely kialakítása céljára; 

e) kerékpártároló elhelyezéséhez; 

f) települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós kihelyezésére; 

g) automaták, árnyékolók közterületen vagy közterület fölé nyúló elhelyezéséhez; 

h) mozgatható hirdetőtáblákra méretüktől függetlenül;
 

i) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, építési törmelék elhelyezésére; 

j) alkalmi és mozgóárusításra; 

k) üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra; 

l) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá 

mutatványos tevékenység céljára; 

m) hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek II-es körzetben tartozó területen 30 

napot meghaladó időtartamú tárolására; 

n) film- és televíziós felvételhez, mely az adott közterület rendeltetésszerű használatát 

akadályozza.” 

 

2. §   A közterület-rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki: 

„6/A. § A 4. § a)-g) pontok alapján kérelmezett közterület használati engedély I-es körzetbe 

történő megadása során a Településrendezési és Építészeti Műszaki Tervtanács városképi 

követelményekkel kapcsolatos szakmai javaslatát figyelembe kell venni.„ 

 

3. § A közterület-rendelet 19. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az engedélyező kérelemre, közterület-használati díj fizetésére vonatkozóan, részben vagy 

egészében felmentést adhat az alábbi esetekben:)  

„b) jótékony célú rendezvényre” 

 

4. § A közterület-rendelet 20. §-a a következő h) ponttal egészül ki: 

(Az alábbi kijelölt közterületekre adható ki engedély alkalmi rendezvény megtartására:) 

„h) Múzeumkert.” 

 

5. § A közterület-rendelet a következő 37/A. §-sal egészül ki: 



„37/A. § (1) Aki a közterületet engedély nélkül, vagy az abban előírtaktól eltérő módon, vagy azt 

meghaladó mértékben használja, köteles a használat után pótdíjat fizetni. 

(2) A pótdíj mértéke megegyezik a 2. melléklet szerinti díjakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

díjat a jogellenes használat minden napja után köteles megfizetni.” 

 

6. §  A közterület-rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

7. § (1) Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba. 

       (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

Nagykőrös, 2012. január 27. 

 

 

Dr. Czira Szabolcs  sk.    Dr. Nyíkos Sára sk. 

    polgármester                   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. melléklet a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelethez 

 

KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJTÉTELEK
 

 

A feltüntetett díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

  

 

A 

Fizetendő 

B C D 

S.sz. Mértékegység I-es körzet II-es körzet 

1. Építési engedélyhez kötött hirdető berendezés Ft/m
2
/hó 1000 Ft 700 Ft 

2. Nem építési engedélyköteles hirdető berendezés 

(ki -berakás) 

Ft/m
2
/hó 1300 Ft 800 Ft 

3. Árusítópavilon (96/2011.(VI.30.) önkormányzati 
határozatban  foglaltak alapján),  mozgóárusítás 

Ft/m
2
/hó 400 Ft 300 Ft 

4. Taxik és teherfuvarozó gépkocsik állomáshelye 

gépkocsinként 

Ft/db/év 6000 Ft 6000 Ft 

5. Építési munkával kapcsolatos állvány, 

építőanyag, építési törmelék tárolása 

kezdettől - 3 hónapig 

4-dik hónaptól - 6 hóig 

7-ik hónaptól 

 

 

Ft/m
2
/hó 

Ft/m
2
/hó 

Ft/m
2
/hó 

 

 

550Ft 

700 Ft 

800 Ft 

 

 

300Ft 

400 Ft 

450 Ft 

6. Idényjellegű árusítás  Ft/m
2
/nap 300 Ft 200 Ft 

7. Alkalmi rendezvényhez kapcsolódóan 

mozgóárusítás 

Ft/ m
2 
/nap 350 Ft 350 Ft 

8. Film - és televízió felvétel Ft/m
2
/nap 220 Ft 200 Ft 

9. Vendéglátó előkert Ft/m
2
/hó 700 Ft 500 Ft 

10. Üzlethomlokzatával érintkező árukipakolás Ft/m
2
/hó 700 Ft 500 Ft 

11. Kiállítás, könyv és folyóirat árusítás Ft/m
2
/nap 300 Ft 200 Ft 

12. Mutatványos tevékenység (cirkusz, mozgó 

vidámpark) 

Ft/m
2
/nap 200 Ft 150 Ft 

13. Közterületen lealapozott építmény (garázs) 
(96/2011.(VI.30.) önkormányzati határozatban  
foglaltak alapján) 

Ft/m
2
/hó 100 Ft 100 Ft 

14. Hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 

elhelyezése 

Ft/db/hó - 10000 Ft 

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

16. Közterületről elszállított jármű tárolása Ft/db/hó 5000 Ft 5000 Ft 

17. Közterületről elszállított jármű értékesítésével 

kapcsolatos költsége 

Ft/db 10000 Ft 10000 Ft 

18. Közműépítés és javítás, valamint egyéb ok miatt 

felbontott úttest és járda bontási engedélyben 

előírt helyreállítási idő elmulasztása esetén 

Ft/m
2
/nap 600 Ft 500 Ft 

19. Egyes létesítményekhez vendéglátó egységhez, 

üzlethez gépjármű várakozóhely megváltása 

Ft/db/hó 8000 Ft 5000 Ft 

20. Dohányzóhely kijelölése közterületen Ft/m
2
/hó 5000 Ft 3000 Ft 

 


