Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV.2) önkormányzati
rendelet módosítására.
1.§.
A rendelet 7. § (4) bekezdésének módosítása az alábbiak szerint:
(4) A mezőgazdasági kistermelő saját termékét 1,0 m2 nagyságban, külön engedély nélkül árusíthatja az általa
lakott ingatlan előtti közterületen, amennyiben ezzel sem a gyalogos, sem a gépjárműforgalmat nem
akadályozza, és a közterületi árusító helytől a közúton számított 50 m-en belül hasonló cikket árusító üzlet
nem működik.
(5) Közérdekből, faluképi okból és a szakhatóságok felhívására az árusítást a jegyző megtilthatja.

2. §.
A rendelet kiegészül 7/A. §-sal a következő szöveggel:
(1) Kereskedelmi célú - idényjellegű és alkalmi árusítás - engedéllyel végezhető a
saját tulajdonú, vagy általa bérelt üzlethelyisége előtti közterületen a 210/2009.
(IX.29) Korm. sz. rendelet 5. sz. mellékletében felsorolt – közterületi értékesítés
keretében forgalmazható termékekre vonatkozóan.
(2) A közterületen történő árusítás nem akadályozhatja a gyalogosok, kerékpárúton a
gyalogosok és a kerékpárosok közlekedését, illetve a gépjárművek parkolását.
(3) Az árusítási tevékenységhez országos és helyi közút területe nem vehető igénybe.
(4) A gépjárművek parkolásáról a kereskedelmi tevékenységet folytató köteles
gondoskodni, vagy a saját ingatlanán belül az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. számú rendelet 4 számú
mellékletében foglaltak alapján, vagy a helyi önkormányzat kezelésében lévő
parkolóhelyek szerződéses megváltása útján.
(5) Közút és az útpadka megállás, illetve várakozás céljára nem vehető igénybe.
(6) Az árusítóhely és környezetének tisztántartása a jogosult feladata.
(7) Az ideiglenes árusítóhely reklámtáblával a közúti közlekedésről szóló többször
módisított 1988. évi I. tv. 12. §. (4) bekezdésében foglalt elhelyezésére vonatkozó
tilalmak szerint nem jelölhető, attól eltérő esetben pedig csak külön kezelői
hozzájárulás alapján végezhető.

3.§.
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép életbe. Kihirdetéséről a körjegyző
gondoskodik.
(2) A módosító rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.
Poroszló, 2011. november 30.
Bornemisza János sk.
polgármester

Szabó Lászlóné sk.
körjegyző
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Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került: 2011. december 1-én.
Szabó Lászlóné
körjegyző

Függelékek:
210/2009. (IX.29) Korm. sz. rendelet 5. sz. melléklete a közterületi értékesítés
keretében forgalmazható termékekről:
1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv,
2. levelezőlap,
3. virág,
4. léggömb,
5. zöldség, gyümölcs,
6. pattogatott kukorica,
7. főtt kukorica,
8. sült gesztenye,
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak,
10. vattacukor, cukorka,
11. fagylalt, jégkrém,
12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej,
13. büfétermék,
14. sütőipari termék,
15. előrecsomagolt sütemények, édességek,
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. §.
A közúti forgalom szervezésének elvei
12. § (1) A közúti forgalomban való részvétel feltételeit és módját a forgalmi igények, a hazai
közlekedési gyakorlat és a nemzetközi szabályok figyelembevételével kell meghatározni.
(2) A közutak forgalmi rendjét félreérthetetlenül, úgy kell kialakítani, hogy azt a közlekedés résztvevői
kellő időben és könnyen felismerhessék. A forgalmi rend kialakításához a szükséges és lehető legkevesebb
közúti jelzőtáblát kell használni. A forgalomban résztvevők továbbhaladásának és úticéljuk elérésének
megkönnyítése érdekében megfelelő tájékoztató közúti jelzéseket kell elhelyezni.
(3) A közút területén, a közút felett és mellett - a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának
és elhelyezésének körülményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott területen belül - tilos
elhelyezni olyan jelet, jelzést, egyéb tárgyat és berendezést, amely a közúti jelzésekkel - azok alakjával,
színével - összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét
elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti. Tilos továbbá elhelyezni - a közút
úttesten kívüli burkolatlan területe, a járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével - a közút területén, a
közút felett, az út műtárgyán, az út tartozékán, közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon - függetlenül attól,
hogy a közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan területén, járdán,
gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el -, valamint a közút lakott területen kívüli szakasza mellett
reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb reklámcélú berendezést. Ez utóbbi tilalom nem vonatkozik a 42/A. §
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(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott távolságon kívül elhelyezett, 4 m felületet meg nem haladó
reklámtáblára, reklámhordozóra és egyéb reklámcélú berendezésre, valamint az üzemanyagtöltő állomások
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területén elhelyezett cégjelzést, és üzemanyag árakat tartalmazó táblákra, továbbá azokra a - közvetlenül a
közút mellett elhelyezett - berendezésekre, amelyek kizárólag a közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű
tájékoztatást tartalmaznak.
(4) A közlekedési hatóság annak az ingatlannak - az ingatlan-nyilvántartás szerinti - tulajdonosát,
amelynek területén a (3) bekezdésben megállapított tilalmat megszegik, a jel, jelzés, reklámtábla,
reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására és 500 000 forint összegű bírság
fizetésére kötelezi. A bírság ismételten is kiszabható. A beszedett bírság összege a Magyar Köztársaság
központi költségvetésének bevétele. Beszedéséről a kirovó hatóság gondoskodik.
(5) A közút kezelője a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérő módon az út területén elhelyezett
reklámcélú tárgyat vagy berendezést a reklám célú tárgy tulajdonosának költségére eltávolíthatja.
(6) A közúti forgalmi rend kialakításánál különös figyelmet kell fordítani a gyalogos átkelőhelyek
elhelyezésére és megjelölésére, a közúti csomópontok és vasúti átjárók forgalmának szabályozására, a
gyalogos- és kerékpáros forgalom biztonságára és - belterületen - a tömegközlekedés zavartalanságára.
Fokozottan védeni kell a közúti forgalomban résztvevő gyermekeket, időskorúakat, valamint a
mozgáskorlátozottakat és egyéb testi fogyatékosokat.
13. § (1) A forgalom szabályozásánál a közúti közlekedés érdekeit és a kereskedelmi egységek áruval
való ellátásához fűződő érdekeket - a közlekedés zavartalanságának és biztonságának megóvása mellett összhangba kell hozni.
(2) A lakott területeket, különösen a történelmi városrészeket, a műemléki és védett természeti
területeket, továbbá a gyógy- és üdülőhelyeket forgalomszabályozási eszközökkel és megfelelő várakozási
díjak alkalmazásával is fokozottan védeni kell a közúti közlekedés károsító hatásaitól.

4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő
személygépkocsik számának megállapítása
Egy személygépkocsi számítandó:
1. minden lakás, üdülőegység után,
2
2
2. kereskedelmi egység árusítóterének 0-100 m -ig minden megkezdett 10 m , e fölött minden
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megkezdett 20 m nettó alapterülete után,
3. szálláshely szolgáltató egység minden vendégszobaegysége után,
2
4. vendéglátó egység fogyasztóterének minden megkezdett 5 m nettó alapterülete után (beleértve a
terasz, kerthelyiség területét is),
5. bölcsőde, alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység (óvoda, alsó- és középfokú iskola) minden
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foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m -e után,
2
6. felsőfokú oktatási egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 20 m nettó
alapterülete után,
7. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház, koncert-,
hangversenyterem, operaház, cirkusz, varieté stb.) minden megkezdett 5 férőhelye után,
8. egyéb művelődési egységek (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) huzamos tartózkodásra
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szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 50 m nettó alapterülete után,
9. sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 5 férőhelye után,
10. igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egységek huzamos
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tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m nettó alapterülete után,
11. fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység minden megkezdett 4 betegágya után,
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12. ipari egységek gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett 200 m -e után,
2
13. raktározási egységek raktárhelyiségeinek minden megkezdett 500 m -e után,
14. közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek
a) vasúti állomásegységhez:
aa) normál nagy- és helyközi vasútállomás esetén (egy településen több állomás esetében arányosan
elosztva)

1. 30 000 fő lakosig vagy középállomásnál

minden 1000 lakos,
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2. 30 000-100 000 fő lakosig vagy agglomerációs, kiemelt
üdülőterületi, gyógyhelyi középállomásnál
3. 100 000 fő lakos fölött vagy vasúti csomóponti állomásnál

minden 1500 lakos,
minden 2500 lakos után,

ab) kisvasúti állomás esetén egyedi vizsgálat alapján;
b) távolsági és helyközi autóbusz állomás és megállóhely egységhez (egy településen több állomás
esetében arányosan elosztva):

ba) 30 000 fő lakosig
bb) 30 000-100 000 fő lakosig vagy agglomerációs, kiemelt
üdülőterületi, gyógyhelyi állomásnál, megállóhelynél
bc) 100 000 fő lakos fölött vagy csomóponti állomásnál,
megállóhelynél

minden 1000 lakos,
minden 1500 lakos,
minden 2500 lakos után;

c) hajóállomás esetén:

ca) 30 000 fő lakosig
cb) 30 000-100 000 fő lakosig
cc) 100 000 fő lakos fölött

5-10 db,
10-20 db,
20-30 db;

d) helyi tömegközlekedési eszköz végállomása esetén egyedi vizsgálat alapján (P+R);
e) repülőtér esetén egyedi vizsgálat alapján,
15. egyéb rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 20
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m nettó alapterülete után,
16. minden jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális egység (állatkert, növénykert, temető stb.)
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és közhasználatú park területének minden megkezdett 500 m -e után,
17. öregek otthona szobáinak egyharmada után.
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