Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2004. (IV.2.) önkormányzati1 rendelete
a közterületek rendjéről,
egységes szerkezetben a 11/2008. (VI.27) ör. a 10/2010. (VIII.27) ör és a 10/2011. (IV.28) ör.
17/2012.(XI.30.) önkormányzati rendeletekkel
Poroszló Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16.
§. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Fejezet

Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Poroszló község közigazgatási határain belül

a) az ingatlan nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark, zöldterület, árok, csatorna)
b)
c)

nyilvántartott beépített és beépítésre szánt területekre.
A beépítésre nem szánt önkormányzati tulajdonú területekre, amelyek közhasználatban állnak,
A földrészletek és építmények közhasználatra átadott részére, annak tulajdonosától függetlenül. ( az a)
pontokban körülírt területek a továbbiakban együtt: közterület.)
2.§.

(1) Ez a rendelet szabályozza:
a) a közterületek rendeltetésszerű használatát, ezen belül a fenntartói és használói jogokat és
kötelezettségeket.
b) a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát, különösen az alábbi célokra:
 kereskedelmi és szolgáltató tevékenység,
 reklám és hirdető tevékenység,
 építőanyagok tárolása és építési munkaterületek kialakítása,
 járművek tárolása,
 közterületi bontás,
 üzemképtelen járművek tárolása,
 pavilonok, büfé kocsik elhelyezése, üzemeltetése,
 postai levélszekrények elhelyezése,
 mutatványos és cirkuszi tevékenység végzése,
 közterületi berendezési tárgyak, utcabútorok elhelyezése,
 rendezvények és kiállítások tartása,
 nyomvonal jellegű létesítmények terület felhasználása,
 közút területének nem közlekedési célú igénybe vétele,
 közművezetékek és berendezéseik elhelyezése,

(2) A jelen rendeletben meg nem nevezett közterület-használati formák esetében a polgármester2
egyedileg bírálja el a közterület használat engedélyezését.
3.§

(1) A közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos ügyek a
polgármester 3 hatáskörébe tartoznak.
1 Módosította az 5/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet.
2 Módosította: a 11/2008.(VI.27) ör. rendelet.
3 Módosította: a 11/2008. (VI.27) ör. rendelet.
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(2) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához hozzájárulást, illetve engedélyt kell beszerezni a
polgármestertől4, melynek kiadásához az egyéb jogszabályokban hatáskörrel felruházott szakhatóságok
állásfoglalása szükséges.

II.

Fejezet

A közterületek rendeltetésszerű használata,
Fenntartói kötelezettségek
4.§

(1) Az önkormányzat a közterületek fenntartásáról a jegyző és az önkormányzat állományában lévő
(2)
(3)

kommunális feladatokat ellátó brigád gondoskodik a (2) bekezdésben körülírt területek kivételével.
Az önkormányzat az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de maximum 15 m. szélességig,
úszótelkek épületek közötti távolság feléig, de max. 15 m-ig a közterület gondozását az ingatlan
tulajdonosok közreműködésével látja el.
A (2) bekezdésben tartozó munkák közül a fás növényzet fenntartási munkáit végezni, fás növényt
ültetni csak a jegyző előírása szerint szabad.
Használói kötelezettségek
5.§

(1) A közterületen annak használatával kárt okozni tilos. A szegély nélküli utak melletti 1,5 m-es széles
(2)

sávon (útpadkán) a szabályszerű várakozás, parkolás megengedett, ha a KRESZ. előírásaiba nem
ütközik.
Játszótérre és sportpályára kutyát bevinni, sétáltatni nem szabad.
Zöldterületek védelme
6.§

(1) Zöldterület végleges elfoglalása csak jóváhagyott építési szabályzat és szabályozási terv birtokában
kerülhet sor.

(2) Jelen rendelet hatálya alá eső területen, az engedélyek kiadásánál a fásítási terv előírásait figyelembe
kell venni.
A közterületek rendeltetéstől eltérő használata
Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység
7.§

(1) Vendéglátó egységekhez kapcsolódó, önálló kiszolgáló pulttal nem rendelkező kerthelyiség a jegyző
engedélyével kialakítható és üzemeltethető közterületen.
Nyitvatartási idejét a jegyző korlátozhatja, amennyiben az közérdek teszi szükségessé.

(2) Közterületen szeszesital nem szolgálható fel és nem fogyasztható. Ez alól kivételt képez:
a) a vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelyiség,
b) a közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi büfé,
(3) A mozgó árusítási forma feltétele: a mozgatható árusító eszköz, illetve a mozgó árusítást végző
(4)

személy egy helyben fél óránál hosszabb ideig ne tartózkodjon.
A mezőgazdasági kistermelő saját termékét 1,0 m2 nagyságban, külön engedély nélkül árusíthatja,
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.
Közérdekből, faluképi okból és a szakhatóságok felhívására az árusítást a jegyző megtilthatja.

4 Módosította: a 11/2008. (VI.27) ör. rendelet.
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Reklám és hirdetőtevékenység
8.§

(1) Tilos elhelyezni hirdetést, reklámot közúti jelzésen, annak tartóelemén, vagy bármely más forgalom
(2)

szabályozásra szolgáló berendezésen.
Nem helyezhető el közterületen olyan hirdető,- reklámtábla, amely:

a) olyan jelet és színt tartalmaz, ami a közúti jelzésekkel összetéveszthető,
b) vakító, káprázást okozó, villogó fényt használ,
c) kandeláberre nem helyezhető el.
(3) Tilos hirdetményt, falragaszt a nem hirdetést szolgáló köztéri berendezéseken elhelyezni. Az ingatlan
(4)
(5)
(6)

közterületről látható felületére hirdetményt elhelyezni csak a jegyző engedélyével és az ingatlan
tulajdonosának hozzájárulásával lehet.
A szórólapként alkalmazott reklámcédulák utcai terjesztését a jegyző engedélyezi. Az engedély
kiadásával egy időben a terjesztő a mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni a szétszóródott
hulladék eltakarításáért. Nem minősül utcai terjesztésnek a szórólapok postaládába való helyezése.
Műemléken, védett épületen reklám csak a műemlékvédelmi hatóság engedélye alapján helyezhető el.
Védett természeti területen reklámtábla nem helyezhető el.
Építőanyag tárolás és építési munkaterület
9.§

(1) Az anyagtárolás két hétig nem engedélyköteles.
(2) Építőanyag tárolásra közterület-használati engedély csak abban az esetben adható, ha a telken belül
tárolásra nincs alkalmas hely. Közműépítésnél csak a közvetlen építési munkával elfoglalt terület
mentes 6 hónapig a díjfizetési kötelezettség alól, de engedélyköteles. Hat hónapon túl a mellékletben
meghatározott díjat kell fizetni.
Jármű tárolása
10.§

(1) A 3,5 tonna összsúlyt meghaladó tehergépkocsi és a 15 férőhelyesnél nagyobb autóbusz közterületen
tartása engedélyköteles.

(2) Közterületen telephelyhez kötött munka,- és gépjármű mosószeres takarítása nem végezhető.
(3) Lakókocsi közterületen 30 napon túl közterület-használati engedéllyel tárolható.
(4) Közterület-használati engedély sátorgarázs elhelyezésére nem adható.
Üzemképtelen jármű tárolása
11.§

(1) Közterületen üzemképtelen jármű 30 napon túl csak közterület-használati engedéllyel tárolható.
(2) Az üzemben tartó az üzemképtelenné vált járművét, amennyiben közterület- használati engedéllyel
(3)

nem rendelkezik, úgy saját költségén köteles a közterületről haladéktalanul eltávolítani.
A forgalomból átmenetileg kivont gépjármű engedély birtokában 6 hónapig tárolható közterületen.
Közterület bontása
12.§

3

(1)

(2)
(3)

Közterületet jegyzői hozzájárulás nélkül felbontatni csak közmű üzemzavarásának halasztást nem
tűrő elhárítása érdekében szabad. Az üzemzavar miatt végzett bontást a jegyzőnek 24 órán belül be
kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell a helyre állítás várható időpontját, bekérhető a felbontott
területre vonatkozó helyszínrajz.
A közműjavítási munka végzése alatt a forgalom biztonságos tereléséről és a munkával kapcsolatos
egyéb élet- és vagyonbiztonsági intézkedésről a közmű üzemeltetője köteles gondoskodni.
Ha a közút nem közlekedéscélú igénybevétele a jegyző engedélye, illetve hozzájárulása nélkül
történik, vagy az igénybevevő a jegyző által előírt feltételeket nem tartja be, akkor az igénybevevő
köteles az előírt helyreállítást elvégezni, illetve az eredeti állapotot visszaállítani és pótdíjat fizetni. A
pótdíj az igénybe-vételidíj tízszerese.
Pavilon és Büfékocsi elhelyezése, üzemeltetése
13.§

(1) Közterületen – építési engedély birtokában – csak áttelepíthető pavilont lehet elhelyezni és üzemeltetni.
A pavilon alapterülete nem haladhatja meg a 16 m2-t.

(2) A faluközpontban árusítási tevékenység büfékocsiból, átalakított lakókocsiból folyamatosan nem
végezhető.

Fás-szárú növény kitermelése
14.§
(1) Az engedélyeztetési kötelezettség fenn áll e rendelet területi hatálya alá eső területen található
mindennemű élő fás-szárú növényre (fák, cserjék)
(2) A jogszabályban előírt pótlási kötelezettségnek ültetéssel, vagy költségtérítéssel lehet eleget tenni.
(3) Az engedélyes pótlási kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a növényzet a telepítést követő egy év
múlva is életképes.
(4) A térítéssel történő pótlás teljesítését az önkormányzat számlájára történő befizetéssel kell teljesíteni.
(5) Nincs pótlási kötelezettség az alábbi esetekben:
a) életképtelen fa esetén,
b) amennyiben a fa az épület állagát veszélyezteti,

(5) Közművezeték rekonstrukciójánál, üzemzavar elhárításnál – bejelentési kötelezett mellett – felmentést
kell adni a pótlási kötelezettség alól, ha a kivágandó fás-szárú növény a vezeték nyomvonalán, vagy
védőtávolságán belül helyezkedik el, és a fás növény telepítésére a közművesítést követően került sor.
Nyomvonal jellegű létesítmény terület-felhasználása
15.
Építési engedélyhez kötött nyomvonal jellegű létesítményt (pl: utat, vasutat, járdát, közművezetéket,
csatornát és ezekkel összefüggő műtárgyat és tartozékot) a közterület felett, vagy alatt elhelyezni csak a
jegyző terület-felhasználási hozzájárulásával szabad.
A közút területének nem közlekedési célú igénybevétele
16. §
A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez a jegyző kezelői hozzájárulása szükséges. A
kezelői hozzájárulás megadásánál a közutak igazgatásáról szóló 5/1999. (II.12) KHVM rendelettel
módosított 19/1994. (V.31) KHVM rendelet rendelkezései szerint kell eljárni, az igénybevételi díj
kiszabásánál.
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III.
Fejezet
Rendeltetéstől eltérő használat engedélyezési eljárása
Az engedély iránti kérelem
17.§

(1) A közterület-használati engedélyt és hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet rendeltetéstől
eltérően használni kívánja.

(2) A közterület-használati engedélyt és hozzájárulást a közterületet használón kívül annak megbízottja és
az építető is kérheti.

(3) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a kérelmező nevét, címét,
a használati célt,
a használati időtartamát,
a használat helyét,
a használat mértékét (az elfoglalt terület vízszintes vetületét jelenti, táblák esetében a felület
nagyságát ),
a használat módját,
a közút kezelőjének hozzájárulását.

(4) A közterület bontásához való hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmazni kell:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a kérelmező nevét, címét,
a közterület pontos megjelölését,
a közterületen végzett munka pontos megnevezését és nagyságát (m2)
a munkakezdés időpontját és helyreállítás idejét,
a szakipari munkát végző kivitelező nevét,
a felelő építésvezető nevét,
a bontást végző kivitelező nevét,
a helyreállításért felelő nevét címét
a közút kezelőjének hozzájárulását.

(5) A fakivágási engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell:

a)
b)
c)
d)

a kérelmező nevét, címét,
a közterület pontos megjelölését,
a kivágandó fa fajtáját, törzsátmérőjét és egészségügyi állapotát,
a kivágás okát,

(6) A terület felhasználási hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmazni kell:

a) az építető megnevezését, címét,
b) a létesítmény elhelyezésére kért terület megjelölését,
c) a terület-felhasználás célját,
(7) Az engedély iránti kérelemhez bekérhető:

a) helyszínrajz, melyben feltüntetik az elfoglalni kívánt terület pontos helyét,
b) közművek építési engedélyezési terve,
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c) a közterületre kihelyezendő árusító-eszköz, reklám és hirdető-berendezés rajza, tervrajza, fotója stb.
Az engedély megadása
18.§

(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, a községrendezési

(2)
(3)
(4)

tervet, a műemlékvédelmi, köztisztasági, közlekedési követelményeket továbbá a közreműködő
szakhatóságok hozzájárulásának előírásait, ellenőrizni kell az egyéb feltételek ( pl. vállalkozói
igazolvány, működési engedély, őstermelői igazolvány) fennállását is.
A polgármester5 az engedélyező határozatban az hozzájárulásban rögzíti a rendeltetéstől eltérő
használat feltételeit.
Közterület- használati díjtartozás esetén a közterület használati engedély kiadása megtagadható.
A közérdeket sértő közterület-használati engedély nem adható ki, illetve a már kiadott engedély ellen
a polgármesterhez6 benyújtott panasszal lehet élni.

(5) A társadalmi és egyéb rendezvények esetén az engedélyes köteles a rendezvény ideje alatt és annak
befejeztével az elfoglalt közterületet feltakarítani és a keletkezett hulladék f elszállításáról
gondoskodni.

(6) A polgármester 7 megtagadhatja a terület-felhasználási hozzájárulást, ha
a)
b)
c)

az építmény elhelyezése nem felel meg az országos szakmai követelményeknek, a helyi
településrendezési terveknek és a helyi építési szabályzatnak,
a tervezett létesítmény a közterület és/vagy azt határoló építmények rendeltetésszerű használatát
zavarja, vagy biztonságát veszélyezteti,
az elhelyezés céljára rendelkezésre álló építési terület nem felel meg a rendezési tervek szerinti
szabályozási szélességnek.

(7) A polgármester8 hozzájárulásának, illetve engedélyező határozatának tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét, címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásait,
e) az engedély megszűnése, megszüntetése, vagy visszavonása esetében az eredeti állapot
(8)

(9)

helyreállítására vonatkozó kötelezettségeket,
f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját.
Az engedélyező határozatot közölni kell:
a) az engedélyessel, az építtetővel,
b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,
c) a közterület használati díj beszedésével megbízott dolgozót,
A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

Az engedélyek ás hozzájárulások érvényessége
19.§

5 Módosította: a 11/2008. (VI.27) ör. rendelet.
6 Módosította: a 11/2008. (VI.27) ör. rendelet.
7 Módosította: a 11/2008. (VI.27) ör. rendelet.
8 Módosította: a 11/2008. (VI.27) ör. rendelet.
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(1) Amennyiben a rendelet eltérően nem rendelkezik a közterület-használat maximum egy éves
időtartamra engedélyezhető. Egy év elteltével újabb kérelemre a közterület-használati engedély újból
kiadható.

(2)

Azon közterület-használati formákban, melyeknél nincs díjfizetési kötelezettség, az engedélyt
évenként hivatalból kell kiadni mindaddig, míg a terület használatának megszüntetését nem kéri az
engedélyes, illetve azt hivatalból vissza nem vonták.

(3) A közművezetékek és berendezéseik elhelyezésének engedélye határozatlan időre szól.

A közterület-használati engedély megszüntetése és az engedély megvonása
20.§

(1) Ha az engedélyes a közterület-használatot meg kívánja szüntetni, köteles ezt a jegyzőnek bejelenteni,
amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy nem mentesül a díj fizetése alól.

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

(3) A közterület-használati engedély, illetve hozzájárulás közérdekből visszavonható.
(4) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig felszólításra sem tesz eleget.

(5) Az engedély visszaadása, vagy visszavonása esetén a visszaadásig, illetve visszavonásig esedékessé
vált díjat meg kell fizetni.
Közterület-használati díj
21.§.

(1) Az engedélyes közterület rendeltetéstől eltérő használatért – amennyiben a rendelet eltérő szabályt nem
állapít meg – díjat köteles fizetni.

(2) A közterület- használati díjat a mellékletben rögzített normák szerint kell megállapítani, melyek ÁFAtételt nem tartalmaznak, arra pluszként kell azokat felszámítani.

(3) Amennyiben a melléklet nem tartalmaz az adott tevékenységre konkrét díjmegjelölést, a tevékenység
(4)
(5)
(6)

jellegéhez legközelebb eső díjnormát kell figyelembe venni.
A gondozott zöldterületekre engedélyezett közterület-használat díjának mértékét 1,5 –es szorzóval kell
megállapítani.
Gépi meghajtású 1 tonna feletti gépjárműről történő alkalmi mozgó árusítás esetén a közterülethasználati díj mértékét háromszoros szorzóval kell megállapítani.
Közterületen tartandó búcsúi vásárok terület-használatáért a díjat eseti szerződésben a pénzügyi
bizottság elnökének egyetértésével kell megállapítani.
22.§
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(1)

A közterület – használat során elfoglalt terület nagyságának megállapításánál a vízszintes vetületet
kell figyelembe venni. Ez alól kivételt képez:
a) a hirdető berendezés fényreklám, ahol a hirdetőfelület nagyságát kell figyelembe venni,
továbbá azt is, hogy a berendezés egy, vagy több oldalas,
b) az autóbusz és tehergépkocsik elhelyezése, ahol darabszám alapján kell a díjat megállapítani
(nyerges vontató 1 db-ként, a pótkocsis szerelvényt 2 db-ként kell figyelembe venni).

(2)

Közterület- használati díj megállapításánál havi norma megállapítása esetén a kezdettől számított 15
napig lefelé a 16. naptól felfelé kell kerekíteni a hónapok számát.

(3)
(4)

Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges igénybevételétől függetlenül
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
Amennyiben a közterületet egyidejűleg több fajta célra veszik igénybe, úgy az engedélyben az
igénybevételi célok arányának megoszlása szerint kell a díjat megállapítani.
23.§

(1) A közterület használati díjat az engedélyes:
a) A mindenkor hatályban lévő ÁFA törvény szerint a közterület-használat ellenértékét az
engedélyben meghatározott rendszerességgel köteles megfizetni.

(2) A közterület-használati díj kezelése, ellenőrzése, behajtása tekintetében az önkormányzatok pénzügyi
szabályozásáról szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A felszólítás ellenére meg nem fizetett díj végrehajtása iránt intézkedni kell.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
24.§.

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) közérdekű hirdetmények és választási hirdetmények után,
b) ingyenes szórakoztató tevékenység terület-felhasználásáért,
c) politikai rendezvények tartása esetén,

IV.
Fejezet
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei
25.§
(1) A közterületen engedélytől eltérő illetve engedély nélküli használata esetén a használó a jegyző
felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület az eredeti állapotát a saját költségén
helyreállítani.

(2) Aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja,
(3)

(4)

az engedély nélküli, vagy eltérő használat idejére – túl a szabálysértési jogkövetkezményen – az
egyébként fizetendő közterület-használati díjat köteles megfizetni.
Aki hirdetményt, plakátot, hirdető berendezést közterületre engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő
módon kihelyez, kiragaszt, köteles saját költségére azt haladéktalanul eltávolítani (hulladékot is).
Amennyiben a hirdetményt, plakátot, hirdető berendezést kihelyező nem tesz eleget a takarítási és
eltávolítási kötelezettségének, úgy a szabálysértési eljárás kezdeményezésén túlmenően költségére, a
plakátok, hirdető berendezések eltávolítását az önkormányzat elvégzi, vagy elvégezteti.
Közművezetékek és berendezéseik elhelyezésének engedélye nélkül a közterület felbontására
hozzájárulás nem adható.
26.§
Szabálysértési rendelkezések

(1)
(2)

Hatályon kívül helyezve.9
Hatályon kívül helyezve.10

9 Hatályon kívül helyezte: az Önkormányzat 9/2012. (IV.26) önkormányzati rendelete.
10 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat 9/2012. (IV.26) önkormányzati rendelete.
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27.§.
A rendelet alkalmazása szempontjából

(1) Üzemképtelen jármű:
a) a hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként a közúti
forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) a baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, roncs, vagy sérült jármű,
(2) Jármű tulajdonosa az: aki a jármű jogszerű megszerzését és származását igazolja és akit a
rendőrhatóság a törzskönyvbe, a forgalmi engedélybe tulajdonosként bejegyez.

(3) Közhasználatú zöldterület:
a) parkok, ligetek, játszóterek stb,
b) utcai fák, zöldsávok,
c) pihenésre, védelemre szolgáló erdők,
(4) Korlátozott használatú zöldterület:
a) temetők,
b) önkormányzati intézménykert,
(5) Szervezett gondozás: azon fenntartási munkák értendők alatta, melyeket az önkormányzat rendel meg.
(6) Reklám és hirdetőtevékenység: a közterületre önállóan elhelyezett mozgatható, vagy lealapozott
reklámtábla, hirdetőtábla, kirakat szekrény, bemutató vitrin,, zászló kihelyezése,

(7) Járműtárolás: a 3,5 tonna összsúlyt meghaladó tehergépkocsi, valamint a 15 férőhelyesnél nagyobb
autóbusz közterületen tárolása, amennyiben este 22.00 ás reggel 6.00 óra között 4 óra hosszat
egyhelyben a közterületen parkol,

(8) Árubemutatás: az üzletek saját termékeinek közterületi, reklám célú figyelemfelhívásra szolgáló
elhelyezése,

(9) Őstermelő: az a magánszemély, aki betöltötte 16. életévét és saját gazdaságában a törvényben
meghatározott tevékenységből származik jövedelme és a tevékenységét őstermelői igazolvány
birtokában, nem egyéni vállalkozás keretében végzi,.
28.§
Hatályba léptető rendelkezések

(1) E rendelet 2004. május 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/1995. (V.16) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és az
engedélyezéssel kapcsolatos eljárásról
Poroszló, 2004. április 1.
Bornemisza János sk.
polgármester
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Szabó Lászlóné sk.
körjegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet a képviselő-testület 2004. április 1-én megtartott ülésén fogadta el.
Kihirdetve: 2004. április 2.-án
Szabó Lászlóné
Körjegyző

10/2004. (IV.2) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete11
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2010. (VIII.27) önkormányzati rendelete a közterület használati díjtételek módosítására.

1. §.
Poroszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közterületek rendjéről szóló 10/2004. (IV.2) ör.
rendeletének 1. számú mellékletét, a díjtételekre vonatkozóan az alábbiak szerint módosította:
1. számú melléklet:
Közterület használat célja:

Érvényes díjtételek

2008. 04.01.-től
2009. 12. 31-ig

2010.09.06-tól

1.

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, üzleti előtető, ernyőszerkezet

60 Ft/m2/hó

68.- Ft/m2/hó

2.

Hirdető berendezés (fényreklám) cég és címtábla
elhelyezése

120 Ft/m2/hó

132.- Ft/m2/hó

3.

Árusító és egyéb pavilon, fülke,
- állandó elhelyezéssel

66 Ft/m2/hó

72 Ft/m2/hó

- ideiglenes elhelyezéssel

132 Ft/m2/hó

148 Ft/m2/hó

11 Módosította az 10/2010. (VIII.27) önkormányzati rendelet.
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Díjtételek

4.

Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye

5.

Gépjármű várakozóhelyek céljára igénybevett
közterület gépjárművenként

6.

3240 Ft/év/db

- burkolatlan területen

1500 Ft/év/db

- ha szilárd burkolatú a közterület és nem a kérelmező
építette a parkolót

4000 Ft/év/db

15.000,-Ft/év12

Teher- és különleges járművek, valamint ezek
vontatmányainak elhelyezésére igénybevett közterület
- szilárd burkolatú területen

3000 Ft/hó/db

3280 Ft/hó/db

- burkolatlan területen

2000 Ft/hó/db

2240 Ft/hó/db
11.200 Ft/hó/db

7.

Üzemképtelen járművek tárolása

10.000 Ft/hó/db

8.

Önálló hirdető berendezés, tájékoztatótábla, reklám
célú létesítmény stb.

5000 Ft/m2/év

9.

Gyűjtőláda elhelyezés

10.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és
törmelék elhelyezése

11.

3600 Ft/év/db

54 Ft/db/hó

5440 Ft/m2/év
60 Ft/db/hó

-

lakásépítésnél, javításnál

48 Ft/m2/hó

52 Ft/m2/hó

-

egyéb létesítmény építésénél, javításánál

90 Ft/m2/hó

100 Ft/m2/hó

Anyagtárolás

20 Ft/m2/hó

24 Ft/m2/hó

12.13

Idényjellegű árusítás:
-

alkalmi árusítás

-

mozgó árusítás

40,- Ft/m2/nap

40,-Ft/m2/nap

40,-Ft/m2/nap

40 Ft/m2/nap

- max. heti egy
alkalommal:
8.000,-Ft/hó
- heti egy alkalomnál
több esetén:

2.000.-Ft/nap
8.000.- Ft/hó14
30.000,-Ft/hó15
60.000,-Ft/év

30.000,-Ft/hó
-

-

ellátatlan területen (Kétútköz)
végzett mozgóárusítás
javító és szolgáltató tevékenység

12 Módosította az 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet.
13 Módosította a 20/2011. (IX.01) önkormányzati rendelet 1. §-a,
14 Módosította a 10/2011. (IV.28) önkormányzati rendelet 1. §-a,
15 Módosította a 10/2011. (IV.28) önkormányzati rendelet 1. §-a,
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0,-Ft/nap

180,-Ft/m2/nap

0,-Ft/nap

180 Ft/m2/nap
Hatályon kívül16

13.

Film és televízió felvétel

14.

Vendéglátó ipari előkert

110 Ft/m2/hó

120 Ft/m2/hó

15.

Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók,
ládák egyéb göngyölegek elhelyezése, áruk rakodása,
tárolása

25 Ft/m2/nap

32 Ft/m2/nap

16.

Kiállítás, vásár

600 Ft/m2/hó

660 Ft/m2/hó

17.

Alkalmi vásár

60 Ft/m2/alkalom

18.

Mutatványos tevékenység

60 Ft/m2/alkalom

64 Ft/m2/nap

19.

Közhasználatra még át nem adott terület ideiglenes
hasznosítása

35 Ft/m2/hó

40 Ft/m2/hó

20.

-Asztalonként fizetendő díj

100,-Ft/alkalom

100,-Ft/alkalom

64 Ft/m2/nap

-Éves bérleti díj egyösszegű megfizetése esetén az
éves díj 80 %-a
21.

Egyéb a fentiekbe nem sorolható igénybevétel:

-

a díjtételek az ÁFÁT nem tartalmazzák, azt
külön kell felszámítani,

-

a 16, 17, 18 pontok alkalmazásánál 3 napot
kell érteni,

-

az alapterület 1 m-nél kisebb nem lehet, 2 mnél nagyobb magasság felett a díjtétel 1alapösszeggel duplázódik.

2. §.
A mozgóárus készítsen árusítási tervet Poroszló településre vonatkozóan, illetve éljen bejelentési
kötelezettséggel tevékenysége végzéséről az önkormányzat hivatala részére.
A 10/2004 (IV.2) önkormányzati rendelet 1 számú mellékletében szereplő korábbi díjtételek hatályukat vesztik.
Az új díjtáblázat 2010. szeptember 01-től lép hatályba.
Poroszló, 2010. augusztus 26.
Kihirdetési záradék:
A rendeletet a képviselő-testület a 2010. augusztus 26-án megtartott ülésén hagyta jóvá.
Kihirdetve: 2010. augusztus 27-én.
Szabó Lászlóné
körjegyző

16 Hatályon kívül helyezte a 8/2016.(IX.30) önkormányzati rendelet
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