
Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról 
(Egységes szerkezetben a 30/2012. (VII.4.) az 50/2012.(XI.23.), az 57/2012. (XII.21.), a 16/2013.(VI.28.), a 

32/2013.(XII.23.) és a 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelettel) 
 

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5)-(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 
 

1. § 
 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek városképi, városrende-
zési, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági és tulajdonosi szempontok figyelembevételével 
meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatát. 

 
2. A rendelet hatálya 

 

2. § 
 

A rendelet hatálya a Gyula Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő 
1. közterületre  
2. valamint tulajdonviszonytól függetlenül közterület céljára használható egyéb területre 
terjed ki. 
 

3. A közterület-használattal kapcsolatos feladat- és hatáskörök 
 

3. § 
 

(1) A közterület-használattal kapcsolatos tulajdonosi jogosultságokat átruházott hatáskörben a 
polgármester (a továbbiakban: tulajdonos) gyakorolja.   

 
(2) A közterület-használattal kapcsolatos előkészítő, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet a 

Gyulai Közüzemi Kft. végzi.  
 

(3) A rendeletben foglalt előírások megtartásának ellenőrzését - a Gyulai Közüzemi Kft-n kívül - 
a tulajdonos által megbízott személyek, valamint jogszabály szerint ellenőrzésre jogosult 
szervek és személyek is végzik a helyszínen vagy más alkalmas módon.  

 
4. Értelmező rendelkezések 

 

4. § 
 
E rendelet alkalmazása szempontjából: 
1. létesítmény: a közterület és a rajta levő építmények együttese. 
2. mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az el-

adásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi). 
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3. önálló hirdetőfelület: épületen, homlokzaton, tetőzeten illetve támfalon a közterületbe beálló-
an elhelyezett, vagy a talajon, térburkolaton illetve köztéri berendezésen létesített, valamely 
szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre történő figyelemfelhívás célját szolgáló ob-
jektum. 

4. út űrszelvénye: belterületi utaknál az út bármely keresztmetszetében az útkorona két szélső 
függőleges határvonala.  

5. útkorona: a két koronaél közötti – a forgalmi sávokat és a padkákat magába foglaló – terület. 
6. üzemképtelen jármű: a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező azon jármű, amely 

egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt; a baleset 
folytán megsérült és elhagyott jármű; továbbá műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre 
alkalmatlan roncs vagy sérült jármű. 

7. keresztirányú felbontás: az út tengelyére közel merőleges (45-90 fok között) irányú, teljes szé-
lességében történő burkolatbontás. 

8. hosszirányú felbontás: az út tengelyével közel párhuzamos (0-45 fok között) irányú burkolat-
bontás. 

9. pontszerű felbontás: derékszögű szabályos idomban felbontott burkolat (munkagödör). 
10. szakaszos felbontás: ugyanazon útszakaszon több kisebb burkolatbontás. 
11. útamortizációs díj: burkolt útfelület, nem közlekedési célú igénybevétel (felbontás) miatti 

elhasználódás díja. 
12. óvadék: közterület használat során az eredeti állapot visszaállítására szolgáló biztosíték, me-

lyet az 1. mellékletben feltüntetett esetekben és mértékben kell fizetni. 
13.1 vendéglátóipari előkert: a vendéglátó üzlet homlokzata előtti közterületen lévő fogyasztótér 

(kerthelyiség), ahol az üzletben való forgalmazás szabályai szerinti termékkör értékesíthető 
és hangosító berendezés használata nélküli zeneszolgáltatás nyújtható. 

14. közterület kizárólagos használata: közterületnek az önkormányzat tulajdonában nem álló 
ingatlannal egybefüggő térbeli egységet képező része, melyet az ingatlan tulajdonosa saját 
céljaira használ. 

15. tulajdonviszonytól függetlenül közterület céljára használható egyéb terület: az ingatlan tulaj-
donosával kötött szerződéssel közterület céljára az önkormányzat részére átadott vagy az ön-
kormányzat tulajdonában nem álló és közhasználat céljára szolgáló, az önkormányzat tulaj-
donában lévő közterülettel egységes műszaki, térbeli egységet képező földrészlet. 

 

II. Fejezet 
Közterületek rendeltetésszerű használata 

 
5. Tulajdonosi hozzájárulás 

 

5. §  
 

(1) A közterület tulajdonosának hozzájárulása szükséges a tulajdonosi, az útkezelői, a zöldterület 
kezelői szakmai szempontok és előírások valamint tulajdonosi érdekek érvényesítése mellett 
a közterület rendeltetésszerű használatához az e rendeletben és más jogszabályban meghatá-
rozott esetekben, módon és formában, külön kérelemre. 

 
(2) Közterületen nyílt csapadékvíz árok, csatorna lefedéséhez, járda átalakításához, vagy kapube-

járó létesítéséhez, átalakításához a közút-kezelő hozzájárulása szükséges. A kérelem benyúj-
tásakor mellékelni kell a közterület-alakítási tervdokumentációt (M=1:200) műszaki leírás-
sal és a szükséges részletrajzokkal, melyen fel kell tüntetni a meglévő fákat, növényzetet, 
kerékpárutat, gyalogos felületet, kapubejárót, útszegélyt, közművek műtárgyait stb., ezek 
magassági adatait és minden egyéb műszaki paraméterét. 
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(3)2 Kapubejáró kialakítása esetén ingatlanonként egyenként legfeljebb 5 m széles gépjármű bejáró 
létesítése engedélyezhető azzal a kikötéssel, hogy a bejáró kialakításához a közút kezelőjével, 
csapadékvíz átvezetés megvalósítása esetén a hálózat üzemeltetőjével egyeztetnie kell az átve-
zetés anyag használatára és a folyásszint kialakítására vonatkozóan. A kapubejáró(k) kialakítá-
sának költségei az ingatlan tulajdonosát terhelik.  

 
6. Közterületek gondozása 

 

6. § 
 

(1) A közterület tulajdonosa, kezelője és fenntartója - a (3)-(5) bekezdésben foglaltak betartása 
mellett - köteles a tulajdonában, kezelésében vagy fenntartásában lévő zöldfelületeket a hoz-
zá tartozó berendezési tárgyakkal, építményekkel és épületekkel együtt a mindenkori szak-
mai szempontoknak megfelelően jó karban tartani vagy tartatni. 

 
(2) A városkép előnyösebb kialakítása, megóvása érdekében  

1. a közterületek, azok építményei, berendezései, felszerelései és növényzete használata 
során a közterületek használói, 

2. az építési telkek és építési területek közterületről közvetlenül látható részén a terepren-
dezési és kertészeti munkák végzése tekintetében az egyes ingatlanok tulajdonosai és 
kezelői  

kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 
 

(3) Az intézményesen gondozott közterületek fenntartásáról, gondozásáról az önkormányzat a 
Gyulai Közüzemi Kft., illetve vállalkozók útján gondoskodik. Az intézményesen gondozott 
területeket a 4. melléklet tartalmazza. 
 

(4) Közterülettel közvetlenül érintkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles gon-
doskodni, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről 
szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ÉVM-EüM rendelet) 6. 
§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl  
1. a hó eltakarításáról az ingatlan előtti járdaszakaszon (járda hiányában egy méter széles te-

rületsávon);  
2. az ingatlan előtti pázsit, gyepfelület rendben tartásáról (pl. fűnyírás, az ott keletkezett hul- 

ladék elszállítása) az úttestig terjedő teljes területen;      
3. a kapubejáró alatti csapadékvíz átvezető tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefo-

lyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról, elszállításáról. 
 
(5) A használó köteles gondoskodni - az ÉVM-EüM rendelet 6. § (4) bekezdésében meghatáro-

zottakon túl - a szórakoztató-, vendéglátó- és árusító hely, üzlet előtti járdaszakaszon a hó el-
takarításáról. 

(6) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a (4)-(5) bekezdés szerinti kötele-
zettségének nem tesz eleget, úgy azt a közterület tulajdonosa a kötelezett költségére elvégez-
tetheti. 

(7) A közterületen keletkező hasznosítható hulladékot (gally, fűtermés, stb.) a közterülettel érint-
kező ingatlan tulajdonosa felhasználhatja. 

(8) A közterület gondozásában felajánlott önkéntes munkához, valamint a légvezetéket fenntartó 
közmű-üzemeltetők által végzett, a szolgáltatást zavaró gallyak eltávolításához az önkor-
mányzat szakmai irányítást és felügyeletet biztosít. 

 
(9) Közterületen fás szárú növény telepítése, gallyazása csak a tulajdonos hozzájárulásával vé-

gezhető. A városban lévő burkolt utak úttengelyétől mért 3 méteren - 4 méternél szélesebb 
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útpálya esetén az út szélétől mért 1 méteren - belül fás szárú növények nem telepíthetők. 
Gyümölcsfa valamint egynyári és évelő haszonnövény közterületen nem telepíthető.  
A közterületen lévő fás szárú növény a közlekedést nem akadályozhatja. Útkereszteződések-
ben a rálátási szögben telepített növények magassága maximum 0,5 m lehet. A magassági 
korlátozást olyan hosszban kell betartani, hogy elsőbbséggel rendelkező útra a rálátás 30 
km/h sebesség esetén minimum 30 méter, 50 km/h sebesség esetén minimum 70 méter hos--
szú legyen. A sebesség meghatározások az elsőbbséggel rendelkező útra vonatkoznak. 

 
(10) Közterületen építmények, korlátok kizárólag a közterület tulajdonosának hozzájárulásával 

létesíthetők.  
A városban lévő burkolt utak úttengelyétől mért 3 méteren - 4 méternél szélesebb útpálya 
esetén az út szélétől mért 1 méteren - belül építmények, oszlopok, korlátok, nem telepíthetők. 
Az utak űrszelvényén kívül elhelyezni kívánt korlátok, egyéb építmények magassága legfel-
jebb 1 méter lehet. Az építmény anyagában legyen formatartó, az oszlop törése esetén nem 
képződhet éles sarkú szilánk, mely a járművet és személyt veszélyes mértékben megsértheti. 

 
7. Közterület felbontása, helyreállítása 

 

7. §  
 

(1) A közterület felbontására és helyreállítására a közterületek rendeltetéstől eltérő használatára 
vonatkozó szerződéskötési és díjfizetési kötelezettség áll fenn. 

 
(2) Közterület felbontásához közterület-használati szerződés szükséges. A közterületen elhelye-

zett közművek, közműves berendezések, létesítmények halasztást nem tűrő hibaelhárítása ér-
dekében végzett munkák esetében a bontási munkát a közterület tulajdonosának, kezelőjének 
24 órán belül, vagy a munkálatok megkezdését követő első munkanapon be kell jelenteni és 
ezzel egy időben a szerződést meg kell kötni. A bejelentésben közölni kell a bontási munka 
helyét, a helyreállítás időpontját, az élet- és vagyonbiztonság, valamint a balesetmentes köz-
lekedés biztosítása érdekében megtett intézkedéseket. Amennyiben a közterületen folyó hi-
baelhárítás, útfelbontás a rendszeres gépjárműforgalmat korlátozza vagy akadályozza, úgy 
arról a munkavégzés megkezdése előtt a tűzoltóságot, a mentőket és a rendőrséget szóban és 
írásban tájékoztatni kell. 

 
(3)  Út, gyalogút és járda felbontása esetén azonos nemű anyagból a technológiai előírásoknak 

megfelelően a felületet érintő keresztirányú, vagy pontszerű felbontás esetén az igénybevett 
rész eredeti állapotát kell helyreállítani. A helyreállításon túlmenően elkülönített számlára be 
kell fizetni az 1. mellékletben megállapított útamortizációs díj és az aszfaltfelület életkorától 
függő értékszám szorzatának megfelelő összeget. 
Értékszám meghatározása:   15 évnél régebbi 1 

 11 - 15 éves 3 
  6 - 10 éves 6 
  3 - 5 éves 10 
  1 - 2 éves 15 

(4) Hosszirányú vagy hosszirányú szakaszos felbontás esetén - függetlenül a felbontott felület 
nagyságától - az érintett szakasz eredeti rétegszerkezetének helyreállításán túlmenően 
 1.  amennyiben az út burkolatának szélessége legfeljebb 6 méter, az útburkolat szélességé-

nek megfelelő teljes felületét új, legalább 4 cm vastagságú aszfalttal kell ellátni, 
 2.  amennyiben az út burkolatának szélessége a 6 métert meghaladja és a felbontás nem éri 

el a felület 50 %-át, úgy az útkezelő döntése alapján  
       a) az útburkolat teljes szélességének 50 %-át (minden érintett forgalmi sávot, vagy par-

kolót) aszfaltburkolattal kell ellátni, a régi aszfalt réteg lemarásával, de legalább 4 
cm vastagságban, vagy 
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       b) az a) pontban meghatározott paraméterek alapján az aszfaltozás és marás költsé-
geinek megfelelő összeget – az 1. mellékletben megállapított útamortizációs díjjal 
számolva - az önkormányzat elkülönített számlájára be kell fizetni. 

(5) 50 %-nál nagyobb igénybevételű felbontás esetén a teljes felületet, az eredeti szerkezetnek és 
az eredeti szélességnek megfelelően kell helyreállítani. 

 
(6) Zöldterület felbontása, használata esetén a technológiai előírásoknak megfelelően 

1. ha az igénybevett terület 1 - 40 %-a megrongálódott, akkor az igénybevevő a megron-
gált rész eredeti állapotát köteles helyreállítani, 

2. ha az igénybevett terület több mint 40 %-a megrongálódott, akkor az igénybevevő a tel-
jes terület eredeti állapotát köteles helyreállítani, 

3. a téli, vagy technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell megkö-
vetelni a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett. 

 
(7) A közterület tervezett felbontása és helyreállítása esetén a beruházó, a kivitelező az alábbi 

előírásokat köteles betartani: 
1. a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal a közterület tulajdonosát értesíteni kell, 
2. új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése ese-

tén fel kell hívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) figyel-
mét, hogy a megadott határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket és gondoskod-
janak a szükséges védőcsövek elhelyezéséről, 

3. az érintett terület lakóit a bontási munka megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell a bon-
tás megkezdésének és a helyreállítás várható befejezésének időpontjáról, 

4. a közterület felbontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt (a 
végleges helyreállításig) a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély elhárításáról gon-
doskodni kell a bontás teljes szakaszán piros-fehér sávozású korláttal, rossz látási viszo-
nyok esetén villogó sárga fénnyel, valamint a szükséges KRESZ-táblák kihelyezésével.   

5. folyamatos munkavégzésről kell gondoskodni, 
6. a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán kell tartani, 
7. a munka végzése során a növényzetet védeni kell, 
8. a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan el kell szállítani, 
9. a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos köz-

lekedésre alkalmas állapotban kell tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és 
azonnal szintbe kell feltölteni, 

10. a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás vizsgálatáról szóló mérések (jegyző-
könyvek) bemutatását a közterület tulajdonosa kérheti. A föld visszatöltését 10 napon 
belül tömörítéssel kell elvégezni (Tr 85 %-ra), melyről készült műbizonylatot a közte-
rület tulajdonosa kérheti.  

(8) A beruházó a felbontásért, helyreállításért, valamint a felbontott közterület környezetének 
rendjéért teljes körű felelősséggel tartozik, továbbá a szakszerűtlen munkavégzésből eredő 
károkért a tulajdonosi hozzájárulás kiadását követő 5 éven belül felel. 
Abban az esetben, ha a közterület helyreállítását az arra kötelezett felszólítás és bírságolás el-
lenére sem teljesíti, a közterület tulajdonosa a helyreállítást a kötelezett költségére elvégzi. 

 
III. Fejezet 

A közterületek rendeltetéstől eltérő használata  

8. Közterületek rendeltetéstől eltérő használata és annak formái 

8. §  

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) köz-
terület-használati szerződés szükséges. 
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(2) Közterület-használati szerződés alapján végezhető tevékenység: 
1. közterületbe beálló vagy közterületen elhelyezett hirdető berendezés, reklámfelület (to-

vábbiakban: önálló hirdetőfelület) létesítése, 
2. 3a menetrend szerinti tömegközlekedés várakozóhelyei kivételével a közúti, vízi közle-

kedési szolgáltatás ellátása érdekében árufuvarozással kapcsolatos, valamint személy-
szállítás céljára külön erre a célra kijelölt várakozóhely létesítése, igénybevétele (fiáker, 
kisvonat, csónakkikötő stb.) 

3. közterületnek taxik részére kijelölt állomáshely céljára történő igénybevétele, 
4. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése, építési terület 

kialakítása, 
5. mutatványos tevékenység folytatása, 
6. mozgóárusítás, 
7. üzlet homlokzata előtti közterületen vendéglátóipari előkert létesítése, üzemeltetése,  
8. üzleti célból áru-, és tartozékai kirakodása, 
9. szolgáltató tevékenység folytatása, 
10. film- és televízió felvétel, 
11. tűzijáték gyakorlása, 
12. üzlettel rendelkező kereskedők részére az üzlet homlokzatával érintkező közterületen 

árusítás és árubemutatás, kivéve műszaki és mezőgazdasági termékek, 
13. közterületen kizárólag az egyes kereskedelmi tevékenységek folytatásának feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 5. mellékletében felsorolt termékek árusítása, 
14. tevékenységüket árusítással egybekapcsoltan végző művészek működése, 
15. kiállítás, vásár, sport-, kulturális- és egyéb rendezvények folytatása, 
16. közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele 
17. közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító vagy szolgáltató berendezés (pl. árusí-

tó automata) elhelyezése, 
18. meglévő árusító pavilonok használata, 
19. növényi részek gyűjtése, 
20. meglévő hirdető-berendezés használata, 
21. reklámcélú eszköz járművön való elhelyezése, 
22. közterület kizárólagos használata. 
23.4 promóciós tevékenység. 

 
(3) Nem kell közterület-használati szerződést kötni, de a tulajdonos részére bejelentést kell tenni 

a következő tevékenységekről: 
1. a 3 napot meg nem haladó, közterületen történő építőanyag tárolás; 
2. úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló beren-

dezések elhelyezése, 
3. városi főutakon felvonulás tartása, melynek útvonalát és tervezett időtartamát is közölni 

kell. 
4. utca, választókerület, városrész lakossága által saját, nem bevételszerzési céllal szervezett, 

24 óra időtartamot meg nem haladó rendezvénye esetén. 
 
(4) Nem köthető közterület-használati szerződés zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevé-

kenység gyakorlására (kivéve tűzijáték gyakorlása), közbotrányt okozó és a lakosság  nyu-
galmát zavaró tevékenységre, illetve ilyen termék bemutatására, reklámozására és értékesíté-
sére, továbbá az alábbi területekre: 
1. olyan gyalogos közlekedésre szolgáló felületre, ahol a tervezett közterület használat a 

gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná, valamint 
ha a gyalogos közlekedésre szolgáló közlekedési sáv a közterület használat miatt nem 

                                                           
3 Módosította az 50/2012.(XI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. december 1. napjától. 
4 Beiktatta az 50/2012.(XI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. december 1. napjától. 
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érné el az 1,50 m-t, kivéve, ha a közterület-használat a közterülettel határos épület, 
építmény építése, átalakítása, felújítása vagy bontása miatt válik szükségessé, 

2. közúti hidakra és a hozzájuk tartozó területekre, 
3. tömegközlekedési járművek megállóinak területére, ha a tevékenység nem az utasfor-

galmat szolgálja, kivéve reklámok elhelyezését a felület 20%-nak mértékéig,  
4. nem közút területére a közúti közlekedési szolgáltatáshoz bármely jármű (járműszerel-

vény) tárolására, 
5. a rendezvényterületeken kívüli zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő nö-

vényállomány rongálását, csonkítását, pusztítását eredményezheti, kivéve a területükön 
húzódó közművek javításához, létesítéséhez szükséges nélkülözhetetlen munkálatokat, 

6.5 az üzlettel nem rendelkező kereskedővel, - kivéve a helyben lakó őstermelőt - ha a közte-
rületi árusító helytől közúton számítva 100 méteren belül hasonló cikkeket árusító üzlet 
működik, 

7. utcai járdában, térburkolatban található díszfa körüli burkolatból szilárd burkoló anyag-
gal nem fedett területre. 

 
(5) Nem  köthető közterület-használati szerződés a következők elhelyezésére: 

1. város-, vagy utcaképbe nem illeszkedő berendezések, 
2. műemléki, műemlék jellegű és városképi jelentőségű épületeken, valamint egyedi vé-

dettségű épületek előtt lévő kandelábereken hirdető-berendezések, reklámfelületek, 
3. a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok, 
4. üzlet, kereskedelmi létesítmény feltöltéséhez szükséges időtartamnál hosszabb ideig áru 

és göngyöleg, 
5. fák törzsén és ágain hirdetés, 
6.    sátorgarázs létesítése, 
7. üzlettel rendelkező kereskedők részére az üzlet homlokzatával érintkező közterületen 

bemutatandó műszaki és mezőgazdasági termékek. 
 
(6) Nem köthető közterület-használati szerződés 

1. közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű, tehergépkocsi, vontató és ezekből 
vagy mezőgazdasági vontatókból és pótkocsikból álló járműszerelvény közterületen való 
tárolására. Tárolásnak minősül a 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeg fölötti gép-
jármű egy órán túli várakozása; 

2.  üzemképtelen jármű tárolására; 
3. hangos hirdető berendezéssel történő hirdetésre, 
4.  üzlet előtti hangosító berendezés üzemeltetésére; 
5.6  azzal az igénylővel, akinek közterület használati díjhátraléka illetve helyi adó tartozása van. 
 

 

(7) A (2) bekezdés 3. pontja vonatkozásában taxik számára kijelölt terület a Gyula, Béke sugárút, 
a 4571/1 hrsz-ú szolgáltatóház előtti terület.  

(8) Üzemképtelen jármű közterületen, a forgalmi viszonyok akadályozása illetve hatósági enge-
dély nélkül 8 napig tárolható.  

 

(9) Közterületen szeszesital fogyasztása tilos, kivéve 
1. Szilveszter (december 31.) és Újév (január 1.) napján; 
2. engedélyezett közterületi rendezvényeken;  
3. vendéglátóipari előkertekben; 
4.7  a 8. § (3) bekezdés 4. pontja szerinti rendezvényen. 

                                                           
5 Módosította az 50/2012.(XI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. december 1. napjától. 
6 Módosította az 50/2012.(XI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. december 1. napjától. 
 
 
7 Beiktatta az 50/2012.(XI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. december 1. napjától. 
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   (10)8 A város közterületein sporteszközt, közlekedési eszközt - különösen gördeszkát, görkor-
csolyát, rollert, kerékpárt - tilos oly módon használni, amely a gyalogos közlekedést za-
varja, a terület burkolatát, növényzetét, az épített környezet illetve műtárgyak, műalkotá-
sok állapotát veszélyezteti.    

 
9. A szerződés megkötése iránti kérelem 

 

9. § 
 
(1) A szerződés megkötését annak kell kérnie, aki a közterületet használni, építtetni, bonttatni 

kívánja.  
 
(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használata, bontása iránti kérelmet a használat megkezdése 

előtt legalább 8 nappal be kell nyújtani, kivéve  
 a) életveszély, balesetveszély elhárítása; 
 b) hangosító berendezés használatával járó közterület használatot, mely esetén a közterületi 

rendezvények és egyéb szabadidős tevékenységek helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletben meghatározott benyújtási határidőt is figyelembe kell venni.  

 
(3) A szerződés megkötése iránti kérelmet a polgármesternek címezve a Gyulai Közüzemi Kft.-

hez kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell: 
 

1. a kérelmező nevét, lakóhelyének (telephelyének) címét, telefonszámát, 
2. a közterület-használat célját és időtartamát, 
3. a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 
4. a rendezvényért felelős személy nevét, lakcímét, telefonszámát. 
 

(4) A kérelemhez mellékelni kell: 
 1. a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat, az érvényes 

vállalkozói igazolvány, a vállalkozói tevékenység bejelentéséről szóló igazolás, az ős-
termelői igazolvány másolatát, 

 2.9   élelmiszer közterületen történő árusítása esetén az élelmiszerellenőrző és állategészség-
ügyi szakhatóság által kiállított igazolást a kistermelői regisztrációról, vendéglátóipari 
előkert létesítése esetén a kereskedelmi hatóság által kiállított igazolást a kereskedelmi 
tevékenység folytatásáról, 

3. nem önkormányzati út esetében a közúti forgalmat befolyásoló, érintő vagy azzal kap-
csolatos közterület-használat vonatkozásában a közút kezelőjének hozzájárulását, 

 4. önálló hirdetőfelület elhelyezése esetén a hirdetőfelület helyszínrajzi elhelyezkedésének 
ábrázolását, a felirat, ábra rajzát a színek megjelölésével, a rögzítés módját, 

 5. ha a közterület-használat a 2. § 2. pont szerinti területre vonatkozik, a tulajdonossal (tu-
lajdonosokkal) a terület használatára megkötött szerződést vagy a tulajdonos (tulajdono-
sok) hozzájárulását, 

 6. ha a közterület-használat valamely közmű tartozékának felhasználásával jár, a közmű 
tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulását, 

 7. ha a közterület-használat talajhoz vagy térburkolathoz rögzített, függőleges térelhatáro-
lás nélküli árnyékoló fedés elhelyezésével jár (továbbiakban: árnyékoló), ezen létesít-
ményre vonatkozó M=1:50 méretarányú műszaki terveket (szükség esetén részletrajzo-
kat), műszaki leírást valamint utcaképet, 

  8. tűzijáték esetén a megyei rendőr-főkapitányság és a megyei katasztrófavédelmi pa-
rancsnokság engedélyét; 

                                                                                                                                                                                            
 
 
8 Megállapította a 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. július 1. napjától. 
9 Módosította a 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. június 29. napjától. 
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  9.  mutatványos berendezések valamint 50 m2 alapterületet meghaladó sátrak, színpadok, 
lelátók, tribünök esetén a megfelelőségi tanúsítványt vagy műszaki specifikációt.   

 

(5)10 Műemlék épület közterületet érintő homlokzata előtti, műemléki jelentőségű területen és 
műemléki környezetben történő közterület-használat esetén, amennyiben a használat építési 
engedélyezési köteles tevékenységgel, vagy a régészeti örökség és a műemléki érték vé-
delmével kapcsolatos szabályokról  szóló 393/2012.(XII.20.) Korm. rendelet szerinti örök-
ségvédelmi engedélyköteles tevékenységgel jár, úgy be kell szerezni a műemlékvédelmi 
hatóság engedélyét. Természetvédelmi területen történő közterület-használat esetén a ter-
mészetvédelmi hatóság engedélyét, továbbá az 5. mellékletben feltüntetett közterületeket 
érintő esetekben és a városképet jelentősen befolyásoló egyéb ügyekben a városi főépítész 
szakvéleményét be kell szerezni. 

 
10. A szerződés megkötése és annak feltételei 

 

10. § 
 
(1) Ha a közterület használata az építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, tör-

melék elhelyezése céljából szükséges, szerződés csak az építési munka végzésének tartamára 
köthető maximum 6 hónap időtartamra, mely indokolt esetben ismételten maximum 6 hónap-
ra meghosszabbítható. A szerződésben szükség szerint elő kell írni a biztonságos gyalogos-
forgalom érdekében kerítés, átjáró, védőtető, védőháló létesítését, valamint a zavartalan és 
biztonságos közúti forgalom érdekében az illetékes hatóságok, szervek által tett nyilatkoza-
tok beszerzését. 

 
(2) Építőanyag és törmelék konténerben vagy más, a szóródást megakadályozó módon történő 

elhelyezése előírható. 
 
(3) Árnyékoló létesítésére csak idényjelleggel köthető szerződés, az idényen kívüli időszak kez-

detekor teljes bontási kötelezettséget írhat elő a tulajdonos. 
 
(4) A közterület igénybevétele előtt több mint 60 nappal korábban (rendezvény esetén 270 na-

pon) benyújtott kérelem esetén a szerződést az igénybevételt megelőző 60. napig (270. na-
pig) megkötni nem lehet. Egy kérelem esetén a szerződés a 60. napon (270. napon) megköt-
hető, több kérelem esetén a közterület használatának jogát pályáztatni kell.  

 
(5) A közterület használó kötelezettsége a 40 cm-nél mélyebb talajmunkák esetén a közművek-

kel történő egyeztetés, szükség szerint szakfelügyelet kérésével. 
 
(6) A 8. § (2) bekezdés 15. pontjában meghatározott közterület használatra a 3. mellékletben 

meghatározott közterületek esetében a teljes területre, egy időben, egy kérelmezővel lehet 
szerződést kötni annak figyelembe vételével, hogy 8. § (2) bekezdés 4. és 7. pontja szerinti 
közterület-használat, az építési engedély alapján történő közterület-használat, valamint a 
Gyulasport Nonprofit Kft. és a Gyulai Várszínház által használt területrész nem számítható 
be a rendezvényszervező által használt területbe. 

 A rendezvénnyel kapcsolatos minden felelősség a szerződés jogosultját terheli. 
 

(7) A 2634/1 hrsz-ú (Vár környéke) és a 4687 hrsz-ú (Göndöcs-kert) rendezvényi területekre az 
1. melléklet  14. pontjában 2) szám alatt feltüntetett díjtételekkel a Gyulai Kulturális és Ren-
dezvényszervező Nonprofit Kft-vel köthető közterület-használati szerződés.  

 
(8) A szerződés minden esetben tartalmazza: 

                                                           
10 Módosította a 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. június 29. napjától. 
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1. a közterület használatára jogosult nevét és lakóhelyének, telephelyének vagy működési 
helyének a címét, 

2. a közterület-használat célját, időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek a bekövetkezé-
séig a szerződés hatálya tart.  

3. a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatá-
rozását, 

4. a közterület tulajdonosa által szabott feltételeket, továbbá a közterület használatában 
érintettek nyilatkozatában foglaltak megtartására való felhívást, 

5. a díjfizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feltételeket, 
6. a helyreállítási kötelezettséget és az esetleges mulasztás jogkövetkezményeit. 

 
(9) A szerződés egy példányát – 3 napon belül - meg kell küldeni 

1. a kérelmezőnek, 
2. a közút kezelőjének és 
3. azoknak a felügyeleti és ellenőrző hatóságoknak, szervezeteknek, amelyek hatáskörét a 

közterület-használattal kapcsolatos tevékenység érinti. 
 

(10) A szerződés megkötése nem mentesít a jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, szakható-
sági - engedélyek, hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól, különös tekintettel a 
szükséges építéshatósági engedélyekre. 

 
(11) 1 évnél hosszabb időtartamra is köthető szerződés  

a) vendéglátóipari előkertek kialakítása vonatkozásában a létesítményekre, amennyiben a tu-
lajdonos vagy bérlő valamennyi esztétikai, biztonsági és egyéb követelménynek eleget 
tesz, és az érintett szakhatóság a hozzájárulását megadja;  

b) a közterület kizárólagos használatára;  
c)11 a 8. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti várakozóhely létesítésére.  

 
11. Közterület használat pályáztatása 

 

11. § 
 

(1) Ugyanazon közterületre vonatkozó, azonos térbeli-időbeli feltételekkel megjelölt, több közte-
rület-használati kérelem esetén a használati jogról a kérelmezők közötti pályázati tárgyalás 
alapján kell dönteni. Ebben az esetben az 1. mellékletben szereplő díjtételeket legalacso-
nyabb díjnak kell tekinteni. 

 
(2) A közterület rendezvény céljára történő igénybevételével kapcsolatos ajánlatokat a polgár-

mesternek címezve a Gyulai Közüzemi Kft-hez írásban kell benyújtani pályázati letét befize-
tése után. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 
1. a pályázó nevét, címét, tevékenységét és az annak gyakorlására jogosító okirat másola-

tát, 
2. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, 
3. igazolást a pályázati letét összegének megfizetéséről. 

 
(3) A tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályáztatás időpontjáig a pályázati letét 

összegét, - mely az igényelt területre és az igényelt időtartamra vonatkozó alapdíj 10 %-a, de 
legkevesebb 25.000,- Ft - befizeti. 

 
(4) A pályázati tárgyaláson résztvevők közül azt kell kihirdetni a pályázat nyertesének, aki a pá-

lyázati feltételeknek megfelel és a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű közterü-

                                                           
11 Beiktatta az 50/2012.(XI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. december 1. napjától. 
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let-használati díj fizetésére tett ajánlatot. A pályázat nyertesével a szerződést a pályázati tár-
gyalást követő 2 munkanapon belül meg kell kötni. 

 
(5) Ha a pályázat nyertese a szerződéskötéstől eláll, akkor az általa megfizetett pályázati letét 

visszatartásra kerül (bánatpénz). 
 
(6) Ha a pályázat nyertese a szerződés iránti kérelmet nem terjeszti elő, vagy bejelenti, hogy a 

közterületet nem veszi igénybe, a pályázati tárgyaláson részt vett soron következő legmaga-
sabb összegű közterület-használati díjfizetési ajánlatot tett pályázó jogosult - letéti díj befize-
tése esetén - a szerződés megkötésére. 

 
(7) A pályázat nyertese által befizetett letétet a közterület-használati szerződés megkötése esetén 

a közterület-használati díj részeként kell elszámolni, a további pályázók részére a letét össze-
ge a pályázati tárgyalás napját követően visszaadásra kerül. 

 
12. A szerződés megszűnése 

 

12. § 
 

(1) A közterület-használat közérdekből bármikor - kártalanítási igény kizárásával - megszüntet-
hető. 

 
(2) A szerződés megszűnik: 

1. a szerződésben meghatározott idő elteltével,  
2. a szerződésben meghatározott feltétel bekövetkeztével, 
3. ha a közterület használatára jogosult jogi személy jogutód nélkül megszűnik, a termé-

szetes személy meghal, 
4. ha a közterület-használatra jogosult tevékenységéhez szükséges egyéni vállalkozói iga-

zolványát visszavonták, vagy a közterület használó azt visszaadta, 
5. a szerződés megkötésének feltételei már nem állnak fenn, 
6. a felek által történő felmondással, a felmondást követő hónap első napjával, 
7 azonnali hatályú felmondással  

1. ha a közterület-használó a közterületet nem a szerződésben előírt módon és célra hasz-
nálja;  

2. a közterület-használatra, az azzal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabá-
lyokban foglaltak megsértése miatt, 

3. ha a közterület-használó a fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. 
 

(3) A szerződést a jogosult köteles a helyszínen magánál tartani. A szerződés csak a jogosultat, 
bejelentett alkalmazottját, bejegyzett tagját jogosítja a közterület használatára, kivéve a 8. § 
(2) bekezdés 15. pont alatti tevékenység, ahol lehetőség van a közterület-használati jogosult-
ság továbbadására.   

 
(4) Ha a szerződés megszűnik, a jogosult köteles a saját költségén - kártalanítási igény nélkül - a 

közterület eredeti állapotát azonnal helyreállítani. Amennyiben a közterület-használatára jo-
gosult ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a tulajdonos jogosult – az óvadék mér-
tékén felül is – az igénybevevő költségére azt elvégeztetni. 

 
(5) A közterület visszaadására a szerződés lejáratának napján kerül sor. Az eredeti állapot hely-

reállítására 8 nap, zöldterület esetén 30 nap halasztás adható. 
 

13. A közterület-használat díja 
 

13. § 
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(1) A közterület-használati díj valamint az óvadék mértékét a közterületen végzett tevékenység 

jellegének, valamint a 2. mellékletben felsorolt díj-övezetenkénti besorolásnak megfelelően 
kell meghatározni. Ezen díjtételeket az 1. melléklet tartalmazza. Kivétel ez alól a pályázat út-
ján megállapított díj.  
A közterület-használati díj legalacsonyabb összege alkalmanként 1.000 ,- Ft. 

 
(2) A közterület-használati díjat az alábbiak szerint kell megfizetni: 

 

1. a 30.000,- Ft alatti közterület-használati díjat a szerződéskötéskor egy összegben; 
2. a 30.000,- Ft és afeletti közterület használati díj 25 %-át a szerződéskötéskor, a fennma-

radó díjrészt a szerződésben meghatározottak szerint. 
 

(3) Az óvadékot a szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni. 
 
(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál - a díj meghatározása 

szempontjából - a létesítmény alapterületét, valamint a hozzá tartozó szerkezet (előtető, nap-
védő ponyva stb.) területét együttesen kell figyelembe venni. A rendezvények vonatkozásá-
ban a rendezvény előtti felvonulás és a rendezvényt követő levonulás időtartamára a rendez-
vényre megállapított közterület-használati díj 20 %-át kell megfizetni. 

 
(5) A díjfizetés mértékének megállapításánál:  

1. minden töredék-négyzetméter teljes négyzetméternek számít; 
2. önálló hirdetőfelület esetében a hirdetőfelület területét kell számolni, a létesítménnyel a 

közterületből elfoglalt terület figyelmen kívül hagyásával; 
3. a rendezvényterület 9 órán belüli igénybevétele esetén a közterület-használat díja a na-

pidíj 10 %-a óránként; 
 4.12 a közterület-használati díj 20 %-át kell megfizetni:  
 a) amennyiben a vendéglátóipari előkertet nem üzemeltetik; 
            b) október 1-jétől április 30-ig terjedő időszakban a 10. § (11) bekezdés a) pontja szerint 

kialakított vendéglátóipari előkertre, illetve a 8. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti vára-
kozóhelyre. 

5. a három napot meghaladó közterületen történő építőanyag tárolás esetén a közterület-
használat után a díjfizetési kötelezettség az építőanyag tárolás kezdetétének első napjá-
tól fennáll. 

 
(6) A kézből történő árusítás céljára adott közterület-használat díjánál személyenként egy négy-

zetmétert kell alapul venni. 
 
(7) Ha a jogosult a közterület használatát határidő lejártát megelőzően felmondja, a megszűnés 

időpontjától a szerződés lejártáig számított közterület-használati díj a jogosultnak visszajár. 
A visszajáró díj után kamat nem kérhető.  

 
14. Díjmentesség és díjkedvezmény  

 

14. § 
 

(1) Díjmentesség illeti meg  
1 a jogosultat közterületi kertészeti tevékenységet szolgáló létesítmények és tárgyak elhe-

lyezése esetén; 
2. a jogosultat egészségügyi célokat szolgáló létesítmények elhelyezése esetén; 
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3. közúti közlekedési szolgáltatás ellátása érdekében menetrendszerű személyszállítás cél-
jára szolgáló várakozóhely, fülke és várakozóhelyiség (megálló) tulajdonosát;  

4. a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és 
a vízügyi szolgálat, valamint a közforgalmú vasúti, közúti, vízi, légi közlekedési és pos-
tai szervezetek létesítményeinek tulajdonosát, amennyiben a közterület-használat a fel-
adata ellátása miatt szükséges; 

5. a jogosultat közérdekből létesített kerti építmény (pl. hinta, csúszda, homokozó, szökő-
kút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, kerti napkollektor, épített tűzrakó hely, 
lugas stb.) önkormányzat – a főépítész, és a szükséges szakhatóságok - engedélyével 
történő elhelyezése esetén; 

6. a jogosultat közterületen történő építőanyag tárolásra, amennyiben annak időtartama a 3 
napot nem haladja meg, 

7.13 az önkormányzat intézményeit, a gyulai székhelyű nevelési-oktatási intézményeket, az 
egyházakat és intézményeiket, az önkormányzat nonprofit gazdasági társaságait azon 
közterület-használat esetén, mely során bevételszerzési tevékenységet nem végeznek, 

8. azon közterület használatot, mely Gyula Város Önkormányzata, vagy Polgármesteri Hi-
vatala felkérésére jön létre. 

9. az alábbi kiemelt rendezvények lebonyolítását végző szervezeteket: 
a) Gyulai Kolbász- és Sódarmustra, 
b) Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál Kiállítás és Vásár, 
c) Körösvölgyi Sokadalom, 
d) Várkerti Vigasság. 

 
(2) Közterület-használattal járó rendezvény szervezőjének kérelmére a Gazdasági Erőforrások 

Bizottsága az 1. mellékletben meghatározottnál alacsonyabb, kedvezményes díjat határozhat 
meg, amennyiben a rendezvény kapcsán az önkormányzat számára jelentős adóbevétel- és 
idegenforgalom növekedés prognosztizálható.    

 
15. A csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

 

15. §  
 

(1) Amennyiben a kedvezményezett az uniós állami támogatási szabályok értelmében gazdasági 
tevékenységet folytató vállalkozásnak minősül, úgy e rendelet 14. § alapján nyújtott támoga-
tás (díjmentesség, díjkedvezmény) csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag 
az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de mi-
nimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizott-
sági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 
szabályai alapján lehet nyújtani. 

 
(2) E rendelet alapján nem nyújtható csekély összegű (de minimis) támogatás az 1998/2006/EK 

bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakra. 
 
(3) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásos vagy 

elektronikus formában nyilatkozik arról, hogy a megelőző két pénzügyi évben és a folyamat-
ban lévő pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma 
nem haladja meg a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő 
forint összeget. 

 
(4) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint 

az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe 
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kell venni. A több részletben nyújtott támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre 
szükséges diszkontálni. 

 
(5) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a támogatás csekély 

összegű (de minimis) jellegéről. A tájékoztatásnak kifejezetten utalni kell az 1998/2006/EK 
bizottsági rendeletre – hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
ban való kihirdetésre – valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatás-
tartalomban kifejezve. 

 
(6) Azonos támogatható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem 

kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást 
eredményezne, amely túllépi a Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi  rendele-
tében   vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 
körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást. 

(7) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg 
kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. 

 
16.  A szabálytalan közterület-használat jogkövetkezményei 

 

16. § 
 

(1)14 Aki szerződésköteles közterület használatot szerződés nélkül folytat, vagy közterületet a 
szerződésben foglaltaktól eltérő módon, időtartamon túl, illetve azt meghaladó mértékben 
használ, köteles a közterület ellenőrzésére jogosult felhívására a jogellenes helyzetet haladék-
talanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának 
helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos az eredeti állapot helyreállí-
tását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégezteti, amennyiben a helyreállításra vonat-
kozó felhívásnak az érintett 3 napon belül nem tesz eleget. 

 
(2) A tulajdonos az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben 

megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíttatja, ha az élet- és bal-
esetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, 
rendeltetésszerű használata indokolja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az 
esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni. 

 
(3)15 Aki szerződésköteles közterület használatot szerződés nélkül folytat, vagy közterületet a 

szerződésben foglaltaktól eltérő módon, az abban meghatározott időtartamon túl, illetve azt 
meghaladó mértékben használ, az az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségen felül az 1. mel-
lékletben meghatározott díjak háromszorosát, de alkalmanként legalább 3.000,- Ft-ot köteles 
megfizetni.  
Közterület tulajdonosi hozzájárulás nélküli felbontásakor vagy a tulajdonosi hozzájárulásban 
foglalt kötelezettség elmulasztása esetén napi 3.000,- Ft/m2 használati díjat kell fizetni a bon-
tás napjától. 
E bekezdésben meghatározott emelt összegű díjszabásokat a 16. § (4) bekezdésbe tartozó 
esetekben nem kell alkalmazni. 

 
(4)16 Aki  
      1. megszegi 

a) a 6. § (4)-(5) bekezdésében   
b) a 6. § (9)-(10) bekezdésében   
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c) a 8. § (10) bekezdésében  
foglaltakat; 

      2. közterület használati szerződés nélkül folytat a 8. § (2) bekezdés 1-2., 6-8., 12. pontjá-
ban meghatározott tevékenységet   

      3. a 8. § (6) bekezdés 1. , 3. pontjában meghatározott magatartást tanúsítja; 
      4. a 4. mellékletben meghatározott intézményesen gondozott zöldterületre gépjárművel 

ráhajt, parkol, azon várakozik,  
az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, ezért vele szemben ötezertől ötven-
ezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy 
a)  természetes személy esetén  százezer forintig 
b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forintig  
terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 

 
  (5)17 A 16. § (4) bekezdés 4. pontja esetén a szankciót nem kell alkalmazni, amennyiben a köz-

terület-felügyeletről szóló törvény alapján kerékbilincs alkalmazására kerül sor. 
 
  (6)18  
 

17. Záró rendelkezések 
 

17. § 
 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A 16. § (5)-(6) bekezdés és a 17. § (4) bekezdés 2012. április 15. napján lép hatályba. 
 
(3) Hatályát veszti a közterület-használat általános szabályozásáról szóló 26/2000.(V.26.) számú 

rendelet valamint az azt módosító 13/2002.(III.29.) számú, 25/2003. (VI.27.) számú, 
20/2004.(IV.30.) számú, 46/2005. (XI.25.) számú, 41/2006. (XI.17.) számú, 12/2007.(III.30.) 
számú, 15/2007.(IV.27.) számú, 27/2007.(VII.13.) számú, 5/2008.(II.19.) számú, 
25/2008.(VI.27.) számú, 38/2009.(X.28.) számú, 26/2011.(IV.29.) számú rendelet. 

 
(4) E rendelet 16. § (4) bekezdése 2012. április 15. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
  Dr. Görgényi Ernő    Becsyné dr. Szabó Márta  
                 polgármester           címzetes főjegyző 
 
 

                                                           
17 Módosította a 12/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. július 1. napjától. 
18 Törölte az 57/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.december 22. napjától. Korábban módosítot-
ta a 30/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. július 5. napjától.  
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1. melléklet a 17/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez19 
 

RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT DÍJTÁBLÁZATA 
(a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 

  

S. 
sz. 

A közterület – használat célja Dimenzió 
I. 

Övezet 
II. 

Övezet 
III. 

Övezet Óvadék 

Díj (Ft) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Közterületbe beálló vagy közterületen elhelyezett hirdető-berendezés, 
reklámfelület létesítése - 8. § (2) bekezdés 1. pont 

Ft/m2/nap 60 50 40 – 

2. 

Közlekedési szolgáltatás érdekében 
árufuvarozás, valamint személyszállítás 
céljára külön erre a célra kijelölt vára-
kozóhely létesítése, igénybevétele 
8. § (2) bekezdés 2. pont 

a) közúti szolgáltatás 

Ft/m2/nap 

40 30 20 – 

b) vízi szolgáltatás 20 15 10 – 

3. 
Taxik ideiglenes állomáshelye céljára történő igénybevétel  
8. § (2) bekezdés 3. pont 

Ft/gk/év 30.000 – 

4. 

a) Építési munkával kapcsolatos állvány elhelyezése, építési terület 
kialakítása - 8. § (2) bekezdés 4. pont 

Ft/m2/nap 20 15 10 – 

b) Építőanyag és törmelék elhelyezése - 8. § (2) bekezdés 4. pont Ft/m2/nap 160 110 60 – 

5. 
Mutatványos tevékenység folytatása, mozgó-árusítás - 8. § (2) bekezdés 
5., 6 . pont 

Ft/m2/nap 320 160 80 – 

6. 
Üzlet homlokzata előtti közterületen 
vendéglátóipari előkert létesítése  
8. § (2) bek. 7. pont 

Kiemelt terület 
(2. melléklet) 
 Ft/m2/nap 

40 - 

Övezet szerinti terület 
(2. melléklet) 

32 25 18 – 

7. Üzleti célból áru-, és tartozékai kirakodása - 8. § (2) bekezdés 8. pont  Ft/m2/nap 180 120 80 – 

8. Szolgáltató tevékenység folytatása - 8. § (2) bekezdés 9. pont Ft/m2/nap 45 25 15 – 

9. Film,- és televízió felvétel - 8. § (2) bekezdés 10. pont Ft/m2/nap 160 – 

10. Tűzijáték gyakorlása - 8. § (2) bekezdés 11. pont Ft/alkalom 5.000 – 

11. 
Üzlettel rendelkező kereskedők részére az üzlet homlokzatával érintkező 
közterületen árusítás és árubemutatás - 8. § (2) bek. 12. pont 

Ft/m2/nap 180 120 80 – 

12. 
Közterületi árusításához, valamint tevékenységüket árusítással egybe-
kapcsoltan végző művészek működéséhez  
8. § (2) bekezdés 13., 14. pont 

Ft/m2/nap 320 160 120 – 

13. 
Kiállítás, vásár, sport, kulturális- és 
egyéb rendezvények folytatása  
- 8. § (2) bekezdés 15. pont  

a) hrsz: 4687 
(Göndöcs-kert) 

1) 100.000 Ft/nap vagy  

200 E 
Ft/rendez-
vény 

2) 10. § (7) bekezdés szerint 100.000,- Ft/év 

b) hrsz: 2634/1 
(Vár környéke) 

1) 400.000 Ft/nap vagy 

2) 10. § (7) bekezdés szerint 400.000 Ft/év 

c) hrsz: 6177 (Kossuth tér)  Ft/nap 200 E Ft/év 
100 E 
Ft/alk. 

d) egyéb Ft/m2/nap 70 25 20 200 Ft/m2

14. 
Közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele  
8. § (2) bekezdés 16. pont 

Ft/m2/nap 160 110 60 – 

15. 
Közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító vagy szolgáltató 
berendezés elhelyezése - 8. § (2) bekezdés 17. pont 

Ft/m2/nap 160 110 60 – 

16. Meglévő árusító pavilonok használata - 8. § (2) bekezdés 18. pont Ft/m2/hó 624 496 380 – 

17. Növényi részek gyűjtése - 8. § (2) bekezdés 19. pont Ft/nap 260 – 

18. Közterület felbontása - 7. § (1) bekezdés  Ft/m2/nap 160 110 60 – 

19. Útamortizációs díj 7. § (1) bekezdés; 7. § (3)-(4) bekezdés Ft/m2
 

3.600 – 

20. Meglévő hirdető-berendezés használati díja 8. § (2) bekezdés 20. pont Ft/m2/nap 130 110 90 – 

21. Reklámcélú eszköz járművön való elhelyezése 8. § (2) bek. 21. pont Ft/m2/nap 60 50 40 – 

22. Közterület kizárólagos használatának díja 8. § (2) bekezdés 22. pont Ft/m2/hó 10 – 

23. Promóciós tevékenység folytatása 8. § (2) bekezdés 23. pont Ft/m2/nap 180 120 80 – 
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2. melléklet a 17/2012.(III.30.) önkormányzati rendelethez 
 

AZ UTCÁK DÍJ-ÖVEZETENKÉNTI FELSOROLÁSA 
 
I. övezet 
 
48-as utca Huszka u. 
Akácos u. Jókai u. 
Alpár u. K. Schriffert u. 
Apor Vilmos tér Kálvin u.(Árpád u.-Hajnal u.) 
Árpád u. Karácsonyi u. 
Bajza u. Komáromi u.(Stéberl u.-K.Schriffert u.) 
Bartók Béla u.  Kossuth tér 
Béke sgt.(Kossuth tér-Eötvös u.) Kossuth u. 
Bethlen u.(Szt. László-Mátyás király u.) Mágocsi u. 
Blanár u. Mátyás király u. 
Bodoky u. Megyeház u. 
Corvin u. Munkácsy u.(Kossuth u.-Hajnal u.) 
Csiga u. Október 6. tér (kivéve piac) 
Damjanich u. Pálffy u. 
Dob u. Part u. (Szt. László u.-Part u.9.) 
Dózsa György u. Patócsy u. 
Dr. Adler Ignác u. Petőfi tér 
Dürer u. Scherer Ferenc u. 
Eötvös u. Semmelweis u. 
Erkel tér Szt. István u. (Kossuth tér-Semmelweis u.) 
Eszperantó tér Szt. László u. 
Esze Tamás u. Tiborc u. (Gábor Áron u.-Akácos u.) 
Gábor Áron u. Vár u. 
Gárdonyi u. Vár és Csónakázó-tó környéke 
Göndöcs-kert Városház u. 
Göndöcs u.(Dürer-Béke sgt.) Vásárhelyi Pál u. 
Hajnal u. Vértanúk útja (Kossuth tér-Bartók B.u.) 
Harruckern tér Czigler-köz 
Simonyi tér Mágocsi-köz   
Bodoky-köz Ditzingen tér 
Hétvezér u. Várkert utca 
Rőfös udvar Jusztin Popovics u. 
Honvéd u. Szt. Miklós park 
 
II. övezet 
 

Ady Endre u. Körösi-Csoma Sándor u. 
Ajtóssy u. Kurucz u. 
Attila u. Laktanya u. 
Bacsó Béla u. Lehel u. 
Batthyány u. Líceum tér 
Báthory u. Madách u. 
Béke sgt.(Eötvös u.-Madách u.) Madarász köz 
Bethlen u.(Bocskai u.-Mátyás király u.) Maróthi u. 
Bocskai u. Mátyás király u. 
Budrio ltp. Mikes Kelemen u. 
Deák Ferenc tér Móra Ferenc u. 
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Derkovits köz Móricz Zsigmond u. 
Diófa u. Munkácsy M. u.(Hajnal u.-Tomcsányi u.) 
Ecsedi u. Nagyváradi u. 
Eminescu u.(Vár u.-Kapa u.) Pacsirta u. 
Erdélyi Sándor u. Part u.(Part u.9-Körgát u.) 
Erdős köz Pomucz u. 
Ernyő u. Régitemető u. 
Erzsébet u.(Sáros u.-Kapa u.) Réthy Lipót u. 
Fekete sas u. Réz József u. 
Furmincz u. Sáros u. 
Gábor Áron u. Sinka u. 
Galamb u. Síp u. 
Görbe u. Sittye u. (Nagyváradi út-Kerék u.) 
Gyár u. Somogyi Béla u. 
Gyulai László u. Szakáll Lajos u. 
Halácsy u. Szarvas u. 
Halász sor  Szegedi Kiss István u. 
Hársfa u. Szélső u. 
Hold u. Szép u. 
Hollóssy köz Szilva u. 
Horváth Ferenc u. Szinyei köz 
Ibolya u. Szőlőskert u. 
Irinyi u. Szőnyi köz 
József Attila tér Szt. István u.(Semmelweis-Kiss J. alt. u.) 
Kálvin u. (Hajnal u.-Nagyváradi út) Tavasz u. 
Kapa u. (Szilva u.-tól végig) Temesvári u. 
Károlyi Mihály u. Thorma köz 
Kárpáth u. Thököly u. 
Katona József tér Tiborc u. (Akácos u.-Szélső u.) 
Kenyérsütő u. Tomcsányi u. 
Kerecsényi u. Tornyai köz 
Kerék u. Toronyi u. 
Kertes u. Tölgyfa u. 
Kétmalom u. Újülés u. 
Kígyó u. Vadaskert u. 
Kiss János altábornagy u. Veres Endre u. 
Klapka u. Wesselényi u. 
Fehér ló utca Bihari utca 
Körgát u. Pomucz tér 
Körös u. Zsinór u. 
 

 
 
III. övezet 
 
Az I. és II. övezetekben fel nem sorolt közterületek. 
 

 
20Kiemelt övezet (vendéglátóipari előkertek közterület-használata esetén): 

Kossuth tér,  
Dózsa György utca (Városház utca – Harruckern tér között),  
Városház utca,  
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Bodoky utca (Városház utca –Béke sgt. között),  
      Hétvezér utca,  
      Kossuth utca 1-5.,  
      Vár környéke 
      Eszperantó tér 
 
 

3. melléklet a 17/2012.(III.30.) önkormányzati rendelethez 
 

RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁRA ELSŐSORBAN HASZNÁLHATÓ  
FŐBB TERÜLETEK 

 
1. Kossuth tér („Lenin gödör”) hrsz: 6177 
2. Vár környéke  hrsz: 2634/1  

3. Göndöcs-kert hrsz: 4687  

 

 
4. melléklet a 17/2012.(III.30.) önkormányzati rendelethez 

 
INTÉZMÉNYESEN GONDOZOTT KÖZTERÜLETEK JEGYZÉKE* 

 
*a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM 
együttes rendelet 6. § (1) bekezdésében valamint e rendelet 6. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével  
 
48-49-es Honvédtiszti Em-
lékhely 

Észak-Törökzugi ltp. Nagyváradi u. 

Apor Vilmos tér Felszabadulási liget "Nílus" töltés (Új-Vári) 
Almássy Kálmánné tér Ferencesek tere Orgona sétány (Új-Vári)  
Bajza u-i ltp. Göndöcs-kert Orosz temető 
Bartók Béla u. Szt. Miklós park Paradicsomi ltp. 
Bay tér Gyöngyvirág tér Part u. (Élővíz-csatorna felöli 

oldal) 
Béke sgt. Határ úti terület (Új-Vári) Don Bosco Kollégium előtti te-

rület 
Béke tér Harruckern tér Petőfi tér 
Bem József tér Honvéd ltp. Sarkadi u. 
Bodoky u. Hunyadi tó Temesvári u. 
Budrió ltp. József Attila tér Termál camping 
Csabai u. Kastély park (Gyulavári) Törökzugi ltp. 
Csigakert Katona József tér Vár környéke 
Deák Ferenc tér Kerékpár út déli oldal (Új-Vári) Városerdő (Erdő tér) 
Dénesmajor (Állomás utca) Kétegyházi u. Városház u. 
Dózsa György u. Kossuth tér Vértanúk útja 
Dürer terem környéke Köröspart u.  Vizügy előtt  
Erkel tér Láncházak előtti terület (Új-

Vári) 
Árpád u. 

Eszperantó tér Magyar Hősi temető Vár u. 
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5. melléklet a 17/2012.(III.30.) önkormányzati rendelethez 
 

A VÁROSI FŐÉPÍTÉSZETI SZAKVÉLEMÉNYT BE KELL SZEREZNI  
A KÖVETKEZŐ TERÜLETEN 

 
1. a Göndöcs-kert, Bay- és Széchenyi út menti 9737 hrsz.-ú tér 
2. 44-es út elkerülő szakasz 
3. Csabai-Vértanúk-Szt.István-Temesvári út (külterületi szakasz is) 
4. Bartók B.-K.Schriffert-Dürer-Ajtóssy A. utcák 
5. Halácsy-Madách és 562 hrsz.-ú közlekedő út 
6. Dobozi út (külterületi szakasz is)  
7. Nagyváradi-Sarkadi (külterületi szakasza is) 
8. Kígyósi u. (külterületi szakasz is) 
9. Kétegyházi u. (külterületi szakasz is) 
10. Béke sgt.  
11. Árpád u. - Eötvös u.  
12. Jász L. u. - Budai N. A. u. 
13. Scherer F. u. 
14. Tiborc u. 
15. Szélső u.  
16. Széchenyi u. 
17. Illyés Gyula u. és Dénesi út (külterületi szakasz is) 
18. Élővíz-csatorna belterületi szakasz melletti területek  
19. Békéscsaba-Sarkad vasútvonal közigazgatási határon belüli szakasza 


