Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a közterület használat általános rendjéről szóló 5 /2013. (III.1.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
1. § Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat általános
rendjéről szóló 5/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) Bevezető
része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:”
2. § A Rendelet 1. § (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
/E rendelet hatálya nem terjed ki:/
„c) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben szabályozott plakát
kihelyezésre.”
3. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
/A rendelet alkalmazása szempontjából:/
„15. mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vonatott, az üzlet feltételeinek megfelelő
árusító helyen folytatott kiskereskedelmi tevékenység.”
4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közterület használati engedéllyel rendelkező köteles az igénybevett területet és
annak közvetlen környékét folyamatosan tisztán tartani, a téli síkosság-mentesítését
elvégezni, a szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról
saját költségén gondoskodni.”
(2) A Rendelet 4. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:
„(6) A növényültetés a közterület használatát, valamint az utcafronton meglévő, illetve
tervezett járda helyét nem zavarhatja.”
5. § (1) A Rendelet 5. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Kötelező közterület használati engedélyt beszerezni az alábbi esetekben:/
„j) alkalmi és mozgóárusításra, mozgóbolt esetén”
(2) A Rendelet 5. §-a az alábbi ponttal egészül ki:
/Kötelező közterület használati engedélyt beszerezni az alábbi esetekben:/
„p) cirkuszi és rendezvényeket hirdető oszlopra szerelhető plakátok.”

6. § (1) A Rendelet 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Nem kell közterület használati engedélyt beszerezni:/
„b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez; a közterületen megvalósuló önkormányzat által vagy támogatásával
történő fejlesztésekhez, rendezvényekhez, egyéb közterület használatához;”
7. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az 5. § a)-j) pontok alapján kérelmezett közterület használati engedély I-es
körzetbe történő megadása során a főépítész városképi követelményekkel kapcsolatos
írásos szakmai javaslatát kötelező figyelembe venni, azt a kérelmezőnek a feladata
beszerezni.”
8. § A Rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/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 által
bezárt terület,”
9. § (1) A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Mozgóárusítás és mozgóbolt esetén az árusításra szolgáló üzlet, gépjármű mérete a
díjfizetés alapja.”
(2) A Rendelet 19. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A közterület használati díjat az engedélyes:/
„b) havi vagy napi használat esetén az engedélyező határozat kézhezvételét követő 3
munkanapon belül, de legkésőbb a tevékenység megkezdéséig egy összegben köteles
megfizetni.”
10. § (1) A Rendelet 20. § (1) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:
/Nem kell közterület használati díjat fizetni:/
„g) az önkormányzat intézményeinek, vagy más az önkormányzattal közös
szervezésben létrejött programok lebonyolításához szükséges tevékenységhez;
h) az egyházaknak és intézményeiknek azon közterület használat esetén, amely során
bevételszerzési tevékenységet nem végeznek;
i) nevelési, oktatási intézményeknek azon közterület használat esetén, amely során
bevételszerzési tevékenységet nem végeznek.”
(2) A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem terjed ki a mentesség a közforgalmú közúti közlekedési vállalatok
közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozó helyein lévő árusító és
vendéglátóipari helyiségek reklámfelületeik által elfoglalt területekre.”

11. § A Rendelet 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Aki a közterületet engedély nélkül használja, illetve ha az engedélyt ellenőrzéskor
nem tudja bemutatni, havi díj esetén az ellenőrzés időpontjától számítva
visszamenőleg három havi – napra meghatározott díj esetében 30 napi - pótdíjat
köteles megfizetni.”
12. § A Rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Tilos – a házirendben szabályozottakon túlmenően – a Településrendezési terv
szerinti közparkokban és a közterületeken, zöldfelületeken elhelyezett emlékművön,
köztéri műalkotáson, utcabútorzaton, egyéb műtárgyon, szökőkúton gördeszkázni,
görkorcsolyázni, kerékpározni, motorkerékpározni, rollerezni.”
13. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
14. § A Rendelet
a) 5. § o) pontjában az „önkormányzati tulajdonban” szövegrész helyébe a
„Nagykőrös Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában”
szöveg,
b) 6. § f) pontjában az „1989. évi III. törvény” szövegrész helyébe a „2018. évi LV.
törvény” szöveg,
c) 26. §-ában a „2” szövegrész helyébe a „3” szöveg
lép.
15. § Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 5. § e) pontja,
c) 6. § e) pontja.
16. § (1) Ez a rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Nagykőrös, 2021. február 12.

Dr. Czira Szabolcs
polgármester

Dr. Nagy Lajos
jegyző
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Nagykőrösi
Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda
2750 Nagykőrös,
Szabadság tér 5.
Tel.: 06 53/ 550-300 /
333; 334

KÖZTERÜLET- HASZNÁLATI
ENGEDÉLY KÉRELEM

E-mail:
fejlesztes@nagykoros.hu

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 1500 - 1800
óráig
Szerda: 730 – 1500
óráig
Péntekek: 800 - 1200 óráig
Közterületfelügyelőkkel történő
személyes egyeztetés
lehetősége:
A hivatal ügyfélfogadási
napjain 915 óráig,
valamint telefonon
egyeztetett időpontban

Kérelmező neve:
____________________________________________
Anyja neve:
____________________________________________
Pontos lakcíme:
_____________________________________________
Cég esetén
Cég
megnevezése:________________________________________________________________
Székhelye:
_________________________________________________________________________
Adószám:
__________________________________________________________________________
A közterület-használat helye, módja:
___________________________________________________________________________
A közterület-használat célja, területigénye m2:
___________________________________________________________________________
Időtartama: 20 _____év _____________________________ hó ___________ naptól
20_____év _____________________________ hó ____________ napig
Megjegyzés: ________________________________________________________________
Nagykőrös, 20____________________________
__________________________
Kérelmező olvasható aláírása
__________________________
Postacíme
Telefonszáma, vagy Elektronikus levélcíme
(e-mail):______________________________________________

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.
4. Az I-es körzetbe történő mozgatható hirdető tábla, valamint az üzleteket érintő és engedély
köteles reklámfelületek esetében a közterület-használat megadásához a Polgármesteri
Hivatal városképi követelményekkel kapcsolatos írásos szakmai javaslata
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KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJTÉTELEK
A feltüntetett díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák
Fizetendő
B
C
A
Mértékegység I-es körzet
S.sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Építési engedélyhez kötött hirdető
berendezés
Nem építési engedélyköteles hirdető
berendezés
Mozgatható hirdetőtábla
cirkuszi és rendezvényeket hirdető oszlopra
szerelhető plakátok (max 1m2 –es felület)
Árusítópavilon (96/2011. (VI.30.)
önkormányzati határozatban foglaltak
alapján), mozgóárusítás
mozgóboltban történő árusítás

Ft/m2/hó

1 000 Ft

D
II-es
körzet
700 Ft

Ft/m2/hó

1 300 Ft

800 Ft

Ft/db/hó
Ft/db/nap

1 500 Ft
50 Ft

1 000 Ft
40 Ft

Ft/m2/hó

400 Ft

300 Ft

Ft/m2/hó

400 Ft

300 Ft

Taxik és teherfuvarozó gépkocsik
állomáshelye gépkocsinként
Építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag, építési törmelék tárolása
kezdettől - 3 hónapig

Ft/db/év

6 000 Ft

6 000 Ft

Ft/m2/hó

550 Ft

300 Ft

4-dik hónaptól - 6 hóig

Ft/m /hó

700 Ft

400 Ft

7-ik hónaptól

2

Ft/m /hó

800 Ft

450 Ft

Idényjellegű árusítás

Ft/m2/nap

300 Ft

200 Ft

2

2

Alkalmi rendezvényhez kapcsolódó,
valamint mozgóárusítás
11. Film - és televízió felvétel
12. Vendéglátó előkert

Ft/m /nap

350 Ft

350 Ft

Ft/m2/nap

220 Ft

200 Ft

Ft/m2/hó

500 Ft

400 Ft

Üzlethomlokzatával érintkező
13. árukipakolás
14. Kiállítás, könyv és folyóirat árusítás

2

Ft/m /hó

500 Ft

400 Ft

Ft/m2/nap

300 Ft

200 Ft

2

10.

Mutatványos tevékenység (cirkusz, mozgó
15. vidámpark)
16. Közterületen lealapozott építmény (garázs)

Ft/m /nap

200 Ft

150 Ft

Ft/m2/hó

100 Ft

100 Ft

Hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek
17. elhelyezése

Ft/m2/hó

-

10 000 Ft

Közműépítés és javítás, valamint egyéb ok
miatt felbontott úttest és járda bontási
18.
engedélyben előírt helyreállítási idő
elmulasztása esetén
Egyes létesítményekhez vendéglátó
19. egységekhez, üzlethez gépjármű
várakozóhely megváltása
20. Dohányzóhely kijelölése közterületen
21. Hirdetőoszlopon elhelyezett lakossági hirdetés
I-es körzet térkép

Ft/m2/nap

600 Ft

500 Ft

Ft/db/hó

8 000 Ft

5 000 Ft

Ft/m2/hó

5 000 Ft

3 000 Ft

500 Ft

300 Ft

Ft/db/nap

