
Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (V.21.) 

önkormányzati rendelete 

A közterület-használatról 

(Hatályos: 2018-01-01 –től) 

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az Alkotmány 42.§-ában kapott feladatkörében 

eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ 

(5)-(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használatról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

A közterület-használat és engedélyezése 

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat belterületi közterületén valamennyi jogi személy és 

természetes személy közterület-használóra kiterjed. 

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki a piacokra és vásárokra. 

3.§[1] E rendelet területi hatálya a település belterületén lévő önkormányzati tulajdonú 

közterületekre terjed ki. 

4.§  (1) A közterület rendeltetése: 

            a) A telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének, 

            b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.), 

            c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő eltöltés, 

            d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás, 

            e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások 

    elhelyezésének, 

f) közművek elhelyezésének, 

g) zöldfelületek kialakításának biztosítása. 

(2) A közterület az e rendeletben megjelölt tilalmakon kívüli rendeltetésellenes használata 

engedély köteles tevékenység, melyért díjat kell fizetni. 

(3) A díjat az elfoglalt terület négyzetmétere, időtartama, vagy ezek együttes alkalmazása 

alapján kell megállapítani. 
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(4) Az engedélyhez kötött, a közterület rendeltetésellenes használati módjait és a használatért 

fizetendő díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(5) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület 

önkormányzati hatósági jogkörben jár el, a jogkör gyakorlását átruházza a polgármesterre. 

(6) Az eljárásra a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályai alkalmazandók. 

(7) A közterület-használati engedély 

            a) meghatározott idő elteltéig, 

            b) megállapított feltétel bekövetkezéséig, 

c) visszavonásig érvényes. 

(8)[2] A díjat az engedélyben szereplő teljes időtartamra meg kell fizetni. 

(9)[3] A díjat az önkormányzat költségvetési számlájára csekkbefizetési lapon, vagy 

közvetlenül a pénztárba, a közterület használatának megkezdésekor, 1 hónapnál hosszabb, de 

6 hónapnál rövidebb időtartam esetén havonta, 6 hónapnál hosszabb időtartam esetén 

negyedévente kell megfizetni. 

(10)[4] 

(11)[5] 

5.§ (1) Nem terheli közterület-használati díjfizetési kötelezettség: 

 a) jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személyt 

      b) egészségvédelmi, egészségügyi demonstrációban, információnyújtásban 

          résztvevőket 

 c) közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után 

             d)[6] rendészeti szervek, mentők, posta és közművek javítását, karbantartását, 

                  felújítását, vagy kiépítését végző szervek tevékenységével kapcsolatosan igénybe 

                  vett területek után 

 

 

[1] Módosította a 24/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. november 1-től. 

[2] Módosította a 24/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. november 1-től. 
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[3] Módosította a 24/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. november 1-től. 

[4] Hatályon kívül helyezte a 24/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályon kívül 2011. 

november 1-től. 

[5] Hatályon kívül helyezte a 24/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályon kívül 2011. 

november 1-től. 

[6] Módosította a 24/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2011. november 

1-jén. 

 

II. Fejezet 

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata
[1]

 

 

A II. fejezetet hatályon kívül helyezte a 18/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelet. 

 

 

III. Fejezet 

Zöldterületek védelme 

 

7.§ (1) Az ingatlanok előtti, melletti közterületeken /utcán/ telepített növényzet /fa, bokor, 

élősövény, virág/ gondozása, ápolása az ingatlan tulajdonosának /birtokosának, 

használójának/ kötelessége. 

(2) A használat során közterületen lévő zöldterületeket és azokhoz kapcsolódó 

létesítményeket /fák, virágágyak, virágtartók, parkosított terület kerítése/ minden természetes 

és jogi személy köteles megóvni mindennemű károsodástól. 

(3) Közterületen lévő élő növényzeten, így fán, cserjén, virágon, plakátot elhelyezni tilos. 

IV. Fejezet 

Hirdetés, plakát elhelyezése 

 

8.§ (1)[1] 

(2)[2] 
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(3) Hirdetés, vagy plakát ingatlanra az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával helyezhető 

el, valamint térítésmentesen az önkormányzat által kihelyezett hirdetőtáblákra. 

 

 

[1] Hatályon kívül helyezte a 24/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2011. november 1-től. 

[2] Hatályon kívül helyezte a 24/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2011. november 1-től. 

 

V. Fejezet 

Járművek elhelyezése 

 

9.§ (1) Közterületen (közút kivételével) 3500 kg összsúly feletti járművek tárolásának 

engedélyezésénél a közterület-használatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(2) Üzemképtelen jármű engedély nélkül maximum 15 napig tartható közterületen és ezt 

követően további 15 napnál hosszabb közterületen tartás nem engedélyezhető. 

VI. Fejezet 

Közterület egyéb célú használata 

 

10. § (1) A közterületi kereskedelmi értékesítésre (vándorkereskedés, házalókereskedés, 

mozgóbolt stb.) vonatkozó tevékenység végzése során a közterület-használati engedélyezést  

alkalmazni kell. 

(2) Közterületen adományt gyűjteni és életvitelszerűen tartózkodni tilos. 

(3)[1] E rendelet alkalmazásában az az adománygyűjtés, amely nem minősül az egyes 

szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdésében foglalt 

koldulásnak. 

 

 

[1] A (3) bekezdést beiktatta a 24/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. 

november 1-től. 

 

VII. Fejezet[1] 
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VIII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

12.§ (1)  E rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a 2/1996. (II. 27.) KT. számú rendelet 4.§ (3); 5.§ (1), (2), (3) bekezdése és az 5/A §-a; 

a 13/2009. (VI. 24.) Ör. 2.§-ának harmadik franciabekezdése; a 7/1991. (III. 20.) KT., a 

11/1995. (V.23.) KT,  az 5/1999. (III. 30.) KT., a 15/2008. (VI. 25.) Ör., a 19/2008. (VIII. 13.) 

Ör, a 27/2008. (XI. 26.) Ör, valamint  a 11/2009. (V.20.) Ör. számú rendelet. 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

[1] A VII. fejezetet hatályon kívül helyezte a 9/2012. (V.23.) önkormányzati rendelet 2012. 

május 30-tól. 

 
[1]

 

A II. fejezetet beiktatta a 11/2013. (VIII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2013. 

augusztus 15-től. 

 

Csatolmányok 

Megnevezés publikus hatályosság méret 

16_2011_1.melléklete  igen 2018-01-01 13.98 KB 
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