Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselőtestületének
14/2004. (VIII.31.) rendelete
a közterületek használatáról
Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a közterületek használatáról alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A rendelet hatálya Pusztamiske község közigazgatási területén belül az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásba közterületként (pl. közút, járda,
tér, stb.) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület) terjed ki.
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a település területén tartózkodnak és tevékenykednek.
2. §
(1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával –
mindenki ingyenesen használhatja.
(2) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatárhoz közterület-használati engedély szükséges.
(3) A közterületek tisztántartásának szabályait külön rendelet tartalmazza.
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY
3. §
(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető,
hirdetőberendezés, cég- és címtábla elhelyezéséhez;
b) árusító és egyéb fülke, pavilon ideiglenes elhelyezéséhez;
c) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez;
d) szobor, emlékmű és köztárgyak (pl. pad, tartóoszlopok, stb.) elhelyezéséhez;
e) önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezéséhez;
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f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 24 órát meghaladó elhelyezéséhez;
g) tüzelőanyag 48 órát meghaladó lerakásához;
h) az f) és g) pontba nem tartozó egyéb anyagok 24 órát meghaladó lerakásához;
i) alkalmi és mozgóárusításhoz;
j) kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység
céljára;
k) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára;
l) üzemképtelen jármű ideiglenes tárulásához;
m) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolásához.
n)1 cirkusz és mutatványos tevékenység céljára.
(2) Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához;
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez;
c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakáshoz, feltéve, hogy az
a közlekedést nem akadályozza.
(3) Nem adható közterület-használati engedély:
a)2 közlekedési területre, kivéve, ha a kérelmező rendelkezik a közlekedési hatóság előzetes hozzájárulásával;
b)3 tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények kivételével
szeszes ital árusítására, a templomtól számított 200 méteren belül szexuális áruk forgalmazására;
c) olyan területre, amely a közlekedést, az úttestre lépő gyalogosok észlelését akadályozza;
d) a zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálását, csonkítását, pusztítását eredményezi.
4. §
(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet Kolontár, Pusztamiske, Borszörcsök Községek Körjegyzőségén (a továbbiakban: Körjegyzőség) kell benyújtani, a kérelemnek tartalmaznia kell az 1. melléklet szerinti adatokat.
(2)4 A 30 napot meg nem haladó közterület-használati engedélyről a külön önkormányzati
rendeletben meghatározott hatóság dönt, egyéb esetben a Képviselő-testület. A döntés
meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
5. §
(1) A közterület-használati engedély maximum 1 évre,
a) a meghatározott idő elteltéig,
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig
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Beiktatta a 21/2004. (X.29.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2004.10.29. napjától
Módosította a 21/2004. (X.29.) rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2004.10.29. napjától
3
Módosította a 21/2004. (X.29.) rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2004.10.29. napjától
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Módosította a 12/2005. (IX.29.) rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos: 2005.11.01. napjától
2

3

adható.
(2) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály valamely hatóság
vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély
csak a másik engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.
(3) A közterület-használati engedély legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre – a feltételek
fennállása esetén – többször is meghosszabbítható.
(4) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.
(5) Ha az engedély lejár vagy azt visszavonják, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
(6) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben a jogosult részére – kérelmére – másutt kell a közterület-használatot biztosítani.
(7) Vissza kell vonni a hozzájárulást, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett
célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontját
követően felszólításra sem tesz eleget.
6. §
(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
- az engedélyes nevét, lakcímét illetőleg székhelyét,
- az érintett közterület adatait,
- az engedélyezett tevékenységet (engedély célját),
- az engedély időtartamát (kezdő és záró időpont megjelölésével),
- közterület használati díjat, fizetési feltételeket,
- a (2) bekezdésben és az 5. § (4)-(7) bekezdésében rögzítetteket,
- továbbá mindazon kikötéseket, amelyeket a közterület használata során be kell tartani.
(2) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályban előírt egyéb – hatósági,
szakhatósági – engedélyek megszerzését.
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ
7. §
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A fizetendő díj mértékét a
rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(3)5 A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény
alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
(OTÉK) szerint kell figyelembe venni. Hirdetőtábla, hirdetőberendezés elhelyezése esetén
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Módosította a 21/2004. (X.29.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2004.10.29. napjától
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annak felületét kell alapul venni.
(4) A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.
8. §
Nem kell közterület-használati díjat fizetni
a) az Önkormányzat által szervezett rendezvényekhez kapcsolódó közterület foglalásért;
b) a szobrok, emlékművek, köztárgyak elhelyezéséért;
c) a menetrendszerinti autóbusz telephelyezéséért.
ELLENŐRZÉS
9. §
(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről az engedély kiadója gondoskodik.
(2) A közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy attól eltérő használat
esetén a használót a Képviselő-testület határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.
10. §6

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
(1) Ez a rendelet 2004. szeptember 15. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselőtestületének a község rendjéről és a települési környezet védelméről szóló 4/1991. (X.8.)
rendelete, valamint a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról
szóló 7/1997. (IV.23.) rendelete hatályát veszti.
Pusztamiske, 2004. augusztus 30.
Takács László
polgármester

Jokesz Mária
körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2004. augusztus 31.
Jokesz Mária
körjegyző
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Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (IX.3.) rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2012.10.3. napjától

1. melléklet a 14/2004. (VIII.31.) rendelethez
Pusztamiske Község Polgármestere
Pusztamiske

Kérelem
közterület-használati engedély kiadásához
1. A kérelmező neve: ..................................................................................................................
2. Állandó lakhely, székhely címe, adóazonosítója: ...................................................................
...................................................................................................................................................
3. Közterület-használat célja: ................................................időtartama:.....................................
4. A közterület-használat
a) helye: ..................................................................................................................................
b) Módja, mértéke (m2-ben): .................................................................................................
c) A közterület-használat jellemzőinek leírása (anyaga, rögzítés módja, elhelyezni kívánt
tárgyak jellemzőinek leírása, gépjárművek esetében forgalmi rendszám, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység rövid leírása (engedélyhez kötött tevékenységek esetében a gyakorlásra jogosító okiratok száma, építmények esetében az építmény legfontosabb jellemzőinek meghatározása, leírása):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Dátum, ………………………………
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……………………….
kérelmező aláírása

2. melléklet a 14/2004. (VIII.31.) rendelethez

Közterület-használati díj

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
üzleti védőtető, hirdetőberendezés, cég- és címtábla elhelyezése

1.000,- Ft/m2/év

2. Árusító és egyéb fülke, pavilon ideiglenes elhelyezése

500,- Ft/m2/hó

3. Önálló hirdetőberendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezése

100,- Ft/m2/hó

4. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 24 órát
meghaladó elhelyezése

50,- Ft/m2/nap

5. Tüzelőanyag 48 órát meghaladó lerakása

50,- Ft/m2/nap

6. A 4. és 5. pontba nem tartozó egyéb anyagok 24 órát meghaladó lerakása

100,- Ft/m2/nap

7. Alkalmi árusítás

200,- Ft/m2/nap

8. Mozgóárusítás

500,- Ft/hó

9. Kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények

100,- Ft/m2/nap

10. Mutatványos tevékenység

250,- Ft/m2/nap

11. Vendéglátó-ipari előkert
12. Teher- és áruszállításra szolgáló jármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, üzemképtelen jármű

200,- Ft/m2/hó
1500,- Ft/hó

INDOKOLÁS
A közterület használatához kapcsolódóan központi jogszabályok csak érintőlegesen tartalmaznak szabályt. Magát a közterület-használati engedélyt több jogszabály is megemlíti, ugyanakkor annak kiadásáról semmilyen jogszabályi előírás nincs már hatályban.
A közterület használatáról szóló jelen rendelet-tervezet alapvetően átveszi a korábbi rendeletben leírt szabályokat. Lényeges változás annyiban történt, hogy a közterület használati engedélyt – mivel az Önkormányzat tulajdonáról van szó – a Képviselő-testület vagy felhatalmazása alapján a Polgármester adja ki (a korábbi szabályozás szerint a körjegyző adta ki).
Ezen kívül nem adható határozatlan időre szóló engedély, maximum 1 évre adható az engedély. A díjak újraszabályozásra kerültek tekintettel az eltelt időszakra.
Tisztelt Képviselő-testület!
A korábban felmerült kérdések, észrevételek, lakossági bejelentések alapján összegyűjtésre
kerültek a közterület használatával, igénybevételével, a rend fenntartásával kapcsolatos főbb
jogszabályi előírások, melyek – többek között – az alábbiakat tartalmazzák:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2. § E törvény alkalmazásában:
13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület,
amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb
ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei
között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek el helyezése.
54. § (1) Az épített környezet elemeit: az építési telkeket és területeket, építményeket, építményrészeket, építményegyütteseket, burkolt és zöldfelületeket - a jó műszaki állapot folyamatos fenntartása mellett - csak a ren deltetésüknek, a rájuk vonatkozó hatósági előírásoknak és engedélyeknek megfelelő célra és módon szabad használni. Közterület használatára vonatkozóan jogszabály ettől eltérően rendelkezhet.

1997. évi C. törvény a választási eljárásról
42. § (1) A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot.
A plakát olyan sajtóterméknek minősül, amely engedély és bejelentés nélkül előállítható. Egyebekben a plakátra
a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(2) Plakát - a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.
(3) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
(4) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a
fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami
vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
(5) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(6) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás
nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő
30 napon belül köteles eltávolítani.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
A járművek eltávolítása
59. § (3) Hatósági jelzéssel nem rendelkező azt a járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel
vehet részt, főútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig - közterület-használati engedély nélkül - legfeljebb 30 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrhatóság vagy a
közút kezelője - a tulajdonos költségére - eltávolíthatja.
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89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek
üzemben tartásáról
7. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű - a (3) és (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve közúton vagy más közterületen nem tárolható.
(2) Az az üzembentartó, aki közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységéhez tíznél több járművet használ,
járműveit telephelyen köteles tárolni.
(3) Ha az üzemben tartó a közúti közlekedési szolgáltatást legfeljebb 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegű gépkocsival végzi, e járművet a közúton vagy más közterületen is tárolhatja.
(4) A közút kezelője kivételesen indokolt esetben - olyan helyen, ahol a jármű a közúti forgalmat nem zavarja
- hozzájárulhat a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt bármely jármű (járműszerelvény) közúton való tárolásához. Más közterületen az ilyen jármű tárolásához közterülethasználati engedély szükséges.
(5) Az (1), a (3) és a (4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azokra az autóbuszokra, teher gépkocsikra, mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre és járműszerelvényekre is, amelyeket nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak.
9. § A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén - tehergépkocsi oldalfalán - jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a területi közle kedési felügyelet által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot.

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
1. § (2) A Rendőrség a közbiztonság és a belső rend védelme körében az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:
f) ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat;
45. § (1) A Rendőrség, illetőleg a rendőr a feladata ellátása során jogosult - a külön jogszabályban meghatározott módon - a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet elszállíttatni vagy egyéb módon eltávolíttatni, ha
az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti. Ha a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított, eltávolított járművet nem veszi birtokba, és a tárolás költ sége aránytalanul magas, a Rendőrség a járművet értékesítheti, vagy más módon hasznosíthatja. Ha az elszállított, eltávolított jármű ismeretlen tulajdonosa a jármű értékesítése után 60 napon belül jelentkezik, részére az ér tékesítésből befolyt, a tárolási költséggel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni.
(2) Ha a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű baleseti veszélyt nem jelent, illetőleg, ha az a jármű biztonsága vagy bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt szükséges, rögzítésére a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig kerékbilincs alkalmazható.
(3) Az elszállítás és a kerékbilincs alkalmazásának költsége a jármű tulajdonosát, vagy az üzemben tartóját,
vagy a használóját terheli. A jármű elszállítása vagy a kerékbilincs alkalmazása során a járműhasználat akadá lyoztatása folytán a keletkezett kárért a Rendőrséget nem terheli kártalanítási kötelezettség.

1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról
6. § A közterületen tartandó rendezvény szervezését a rendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányságnak (a továbbiakban: rendőrség) legalább három nappal a rendezvény megtartásának tervezett időpontját megelőzően kell bejelenteni. A bejelentési kötelezettség a rendez vény szervezőjét terheli.
7. § Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható időpontját, helyszínét, illetőleg útvonalát;
b) a rendezvény célját, illetőleg napirendjét;
c) a rendezvényen résztvevők várható létszámát, a rendezvény zavartalan lebonyolítását biztosító rendezők
számát;
d) a rendezvényt szervező szerv vagy személyek és a szervezők képviseletére jogosult személy nevét és címét.
15. § E törvény alkalmazásában
a) közterület: a mindenki számára korlátozás nélkül igénybevehető terület, út, utca, tér;

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
(4) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
31. § (3) E törvény alkalmazásában közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a
közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét.

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
Veszélyeztetés kutyával
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3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja,
b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy a játszótérre beenged, illetőleg bevisz,
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára
utaló megfelelő figyelmeztető táblát,
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okozza,
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalá nak erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(a továbbiakban: ÁNTSZ) erre felhatalmazott ügyintézője, valamint a természeti és védett természeti területen
természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki.
Csendháborítás
6. § (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön,
továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul és a megengedettnél nagyobb zajt okoz, amely
alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetőleg a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja,
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben a rendőrség, továbbá a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, a természeti
és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett területen az önkormányzati termé szetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki.
Köztisztasági szabálysértés
7. § (1) Aki
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetőleg közforgalmú közlekedési eszközön sze metel, ezeket beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem
gondoskodik,
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetőleg
nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy helyez el;
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt a rendőrség, a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, valamint a természeti és védett termé szeti területen természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvé delmi őr helyszíni bírságot szabhat ki.
Hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés
8. § (1) Aki
a) a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja,
b) hirdetőberendezést, hirdetőtáblát, illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen
létesít vagy helyez el,
c) a tevékenységére utaló cégtáblát a tevékenység szüneteltetése alatt vagy annak megszűnését követően hala déktalanul nem távolítja el,
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Azt a dolgot, amelyre nézve az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szabálysértést elkövették, el lehet
kobozni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalá nak erre felhatalmazott ügyintézője, valamint a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.
Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése
12. § (1) Aki
a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi,
b) vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki,
c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő
személynek szeszes italt szolgál ki,
d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít,
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a fogyasztóvédelmi felügyelőség hatáskörébe is tartozik.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, a közterület-felügyelő, illetőleg az
ÁNTSZ erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
Építmény elhelyezése közterületen
39. § (1) Közterületen építményt elhelyezni csak a helyi építési szabályzat alapján szabad.
(2) A járdán építmény, köztárgy, berendezés csak abban az esetben állhat, ha
a) az a járda előírt legkisebb hasznos szélességét (gyalogossáv) - más hatósági előírás hiányában 0,75 m több szöröse, de legalább 1,50 m - nem csökkenti,
b) a rendeltetésszerű használata a gyalogosok közlekedését nem zavarja, biztonságát nem veszélyezteti,
c) a járművezetők kilátását nem gátolja, a közúti forgalmi jelzések felismerését nem akadályozza, a közút forgalmát nem veszélyezteti,
d) a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását nem akadályozza (2. ábra).
(3) A járdán építmények, köztárgyak, berendezések, korlátok csak az előírt szélességű gyalogossáv és az úttest
felöli biztonsági sáv közötti berendezési sávban állhatnak. Növényzet a gyalogossáv és a telekhatár közötti területen is telepíthető. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyektől a forgalom haladási irányával ellenkező irányban, továbbá a gyalogos-átkelőhely nélküli forgalmi csomópontban az úttest szegélyének sarokpontjától mért 50 m-en belüli részén 0,50 m-nél magasabb építmény, kilátást zavaró köztárgy, berendezés és növényzet nem állhat.
40. § (1) Az építési telek közterület vagy magánút felőli határvonalán építményt csak úgy szabad elhelyezni,
hogy annak része, szerkezeti eleme a közterület, illetőleg a magánút területébe csak a következők szerint nyúlhat
be (2. ábra):
a) a csatlakozó terepszinttől mért 2,00 m magasságig
- a határvonaltól mért 0,50 m széles biztonsági sávban elhelyezett szerkezeti elem (pl. előlépcső, kirakat, levélgyűjtőszekrény, ablakrács, reklámhordozó, világítótest, falra kihajtva rögzített nyílószárny), amely a közlekedők által könnyen észlelhető és kialakítása baleseti veszélyt nem jelent, továbbá, ha az 0,40 m magasság felett
kerül elhelyezésre, annak a biztonsági sávra eső vetülete legalább 0,10 m magas vagy 0,60 m széles a környező
járófelület felületképzésétől, lábbal tapinthatóan, jelentősen eltérő burkolatú jelzősávval körül van véve,
- a közterületi járda gyalogossávjába csak időnként és rövid ideig nyitva tartott nyílószárny (kirakat, gépjárműtároló ajtaja stb.),
b) a terepszinttől mért 2,0 m és 3,0 m közötti biztonsági térbe, az a) pontban említetteken túlmenően legfeljebb a közúti űrszelvényig terjedően és csak könnyen elmozdítható elem (pl. napellenző ponyva, ponyvaelőtető),
ha az rövid idő alatt le- és felszerelhető és felerősítése fokozottan biztonságos,
c) a terepszinttől mért 3,0 m és a közúti űrszelvény-magasság (4,70 m) között - egyéb hatósági előírás hiányá ban - az űrszelvény szélétől legalább 1,0 m-re elmaradva építményrész (kiugrás).
(2) Közúttal határos, azzal összefüggő építményrészen reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés - kivéve a közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást tartalmazó berendezést - csak törvényben előírt
feltételek megléte esetén helyezhető el.
(3) Az építmények alapja vagy terepszint alatti része a közterület alá 0,50 m-en túl csak a helyi építési szabályzat szerint nyúlhat be (2. ábra).
(4) A közterület felett vagy alatt építmény, építményrész a közterület tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el, ha az a közterület, illetőleg annak két oldalán fekvő építmények rendeltetésszerű használa tát nem zavarja, biztonságát nem veszélyezteti.
(5) A közművekhez tartozó vagy más közérdekű tárgyakat, valamint a reklámhordozókat csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok a településképhez illeszkedjenek, a telkek és az építmények rendeltetésszerű használatát és
megközelítését ne akadályozzák, továbbá azok állagát ne rontsák.
(6) A telek helyrajzi számát, illetőleg az épület házszámát a közterületről, illetőleg a magánútról jól látható
módon fel kell tüntetni az erről szóló helyi önkormányzati rendelet szerint.
(7) A telektömbök sarkain utcanévtáblákat kell elhelyezni.

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek
9. § (1) A következő építési tevékenységek csak építési engedély alapján végezhetőek:
a) építmény építése, bővítése, elmozdítása, kivéve:
aa) a háztartási szilárd hulladékgyűjtőt, -tárolót,
ab) a kerti építményt (pl. hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, kerti
napkollektor, épített tűzrakóhely, lugas stb.),
ac) a 10,0 m3-nél kisebb víz- és fürdőmedencét,
ad) a legfeljebb 6,0 m magas (építményen elhelyezve 3,0 m magas) szélkereket,
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ae) a zászlórudat,
af) a kerti szabadlépcsőt (tereplépcsőt),
ag) a háztartási célú kemencét, húsfüstölőt, zöldségvermet,
ah) az állatkifutót, komposztálót, 3,0 m2 nettó alapterületnél nem nagyobb állattartási épületet és árnyékszé ket,
ai) a síremléket, urnasírt,
aj) az 1,0 m-nél alacsonyabb támfalat,
ak) a telek oldal és hátsó telekhatárain a kerítést,
al) a zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül a nettó 20 m2 össz-szintterületet nem meghaladó, legfeljebb 30 napig fennálló kiállítási építményt,
am) az antennákhoz, antennatartó szerkezetekhez csatlakozó műtárgyakat (ha építésük építmény tartószerkezetének megerősítését nem igényli);
c) építményen:
ca) portál (üzlethomlokzat),
cb) 1,0 m2 felületet meghaladó kirakatszekrény,
cc) 1,0 m-t meghaladó kiugrású védőtető, előtető és kinyitott állapotban e méretet elérő üzleti ernyőszerkezet,
továbbá
építményen, illetve attól különállóan mind építési telken, mind közterületen:
cd) 1,0 m2-nél nagyobb felületű hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég- vagy címtábla,
ce) fényreklám,
építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése;
e) közterületen az a) pontban foglaltakon túlmenően:
ea) park, sportpálya, játszótér létesítése,
eb) szobor elhelyezése,
ec) bármilyen kerítés létesítése;
(2) Csak bontási engedély alapján végezhető
f) közterületről nyíló vagy az alatt lévő minden pince,

4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről
2. § (2) Üzlettel nem rendelkező kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével:
c) a (3) bekezdésben foglaltak kivételével közterületen értékesítheti - a szükséges hatósági engedélyek és a
közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása alapján - a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott
termékeket;
9. § (1) A kereskedő árukészletét - közterület-használati engedély birtokában - az üzlete homlokzatával érintkező közterületen ideiglenesen, illetve idényjelleggel árusíthatja.
(2) A kereskedő az üzlete üzletkörébe tartozó árut alkalmi rendezvényen, valamint nem közterületi ideiglenes
árusítóhelyen alkalomszerűen értékesítheti (alkalmi árusítás), ha jogszabály azt nem korlátozza, vagy nem zárja
ki.
A rendelet 2. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján közterületen árusítható termékek
Napilap és hetilap, folyóirat, könyv.
Levelezőlap.
Virág.
Léggömb.
Zöldség és gyümölcs.
Pattogatott kukorica.
Sült gesztenye.
Iparilag csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró.
Vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka.
Jégkrém.
Közegészségügyi hozzájárulással rendelkező üzletből származó fagylalt.
Óvszer (kondom).
Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pl. húsvéti, karácsonyi, szilveszteri stb. cikkek), az adott ünnepet megelőző 20 napban.
Kizárólag zsűrizett népi iparművészeti, valamint népművészeti, iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti
termékek.
Főtt kukorica (előzetes közegészségügyi hozzájárulással).
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2/1976. (I. 16.) ÉVM rendelet a tanácsi szervek kezelésében levő közhasználatú zöldterületek
fenntartásáról és használatáról
1. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület: a városok és a községek belterületén
levő minden
a) közterületnek minősülő közpark,
b) pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő,
c) lakó-, illetőleg üdülőépületek elhelyezésére szolgáló tömbtelek közkert (játszó-, pihenőkert stb.) céljára kialakított része, ha az épület tulajdonosa (kezelője) nem azonos a közkert tulajdonosával (kezelőjével) és annak
fenntartásáról tanácsi szerv gondoskodik,
d) közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben nö vényzettel borított közterület.
2. § (1) A köhazsználatú zöldterületek fenntartásáról a települési önkormányzat gondoskodik [1990: LXV. tv.
8. § (1) bek.].
(2) A közutak tartozékát képező fák, cserjék és bokrok közlekedésbiztonsági szempontból szükséges gondozását a közút fenntartója látja el.
3. § A közhasználatú zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek
megfelelő célra és módon - állaguk sérelme nélkül - mindenki ingyenesen használhatja.
4. § (1) Közhasználatú zöldterületek jogszabályokon vagy hatósági határozaton (közterület-használati, építési
engedélyen stb.) alapuló más célú használata esetében a jogosított köteles a növényzet megfelelő védelméről
gondoskodni.
(2) Aki a közhasználatú zöldterület állapotát valamely engedélyezett tevékenységével összefüggésben megváltoztatja, köteles a tevékenysége befejezését követő 30 napon belül az eredeti állapotot - a szükséges mértékben helyreállítani.
(3) Ha a közhasználatú zöldterület engedélyezett más célú használata folytán a növényzet, építmények, beren dezések vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosított köteles a saját költségén
a) a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetőleg annak azonos értékű növényzettel történő pótlásáról gondoskodni, továbbá
b) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékét, illetőleg az azok áttelepítésének (le- és felszerelésének, elszállításának stb.) költségét megtéríteni.
(4) A növényzet pótlása során minden kivágott
a) fa 50 centiméter magasságban mért törzskerületének megfelelő fát vagy fákat kell telepíteni,
b) cserje helyett legalább két darab cserjét kell ültetni,
c) egyéb növényzet pótlásáról - ha jogszabály másként nem rendelkezik - jegyző előírásai szerint kell gondoskodni [21/1992. (I. 28.) Korm. r. 8. §]
(5) A pótlási kötelezettséget a tevékenység befejezését követő 1 éven belül kell teljesíteni.
5. § A közhasználatú zöldterület más célú használata esetén a növényzet előzetes áttelepítésének, illetőleg pótlásának kötelezettségét, továbbá az áttelepítés, illetőleg a pótlás helyét, valamint a teljesítés határidejét - a 4. §
(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az engedélyező hatóság a használatot engedélyező határozatában (közterület-használati, építési engedélyben), ennek hiányában pedig az első fokú építésügyi hatóság külön
határozatban állapítja meg.

4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról
3. § (2) A szolgáltatást ellátók tevékenységük végzésénél a rendelet mellékletében meghatározott műszaki,
közegészségügyi és egyéb feltételeket kötelesek betartani.
Melléklet a 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelethez
A településtisztasági szolgáltatás végzéséhez a szolgáltatást ellátó jogi személyeknek és magánszemélyeknek
a következő műszaki, közegészségügyi, valamint egyéb feltételeket kell betartaniuk:
I.
3. A gyűjtésre és szállításra használt eszközt
a) közterületen nem szabad tárolni,
c) a lakóépületek udvarán kizárólag külön erre a célra létesített zárt tárolóban (garázsban) szabad elhelyezni.
6. A folyékony hulladékok gyűjtésére és szállítására szolgáló eszköz közterületen, felszíni vizekben és vizek
mellett, általában természetes környezetben nem tisztítható.
II.
1. Amennyiben a települési folyékony hulladékok gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezne, a
szennyezett területet oltott mésszel vagy más, fertőtlenítésre alkalmas oldattal azonnal fertőtleníteni kell.

Kolontár, 2004. augusztus 19.
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