
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
24/2008. (XII. 9.), 26/2011. (XII. 1.), 14/2012. (V. 16.) és 7/2014. (VI. 11.) 

önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

17/2008. (VII. 2.) számú rendelete 
 

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL 
(egységes szerkezetben) 

 

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 54.§. (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazása alapján a település közterületének használatáról a következő rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. §. 

A rendelet célja, hogy 

a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a 

helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a városrendezési, 

közlekedésbiztonsági szempontokra; 

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját; 

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást. 

2. §. 

(1)  E rendelet hatálya a Szob Város közigazgatási területén lévő 

 

a) az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában, közterületként (pl. közút, járda, 

tér, közpark) nyilvántartott bel-, illetve külterületi földrészletekre, továbbá 

b) a belterületi földrészletek, illetve építmények (pl. épületárkádok alatti járda, alul- és 

felüljáró) közhasználatra átadott részére (a továbbiakban: közterület) egyaránt kiterjed.  

 

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén 

tartózkodnak és tevékenykednek. 

 

3. §. 

(1) 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 közlekedésbiztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása 

(parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 
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(2) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek 

megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával –

 mindenki ingyenesen használhatja. 

 

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele 

4. §. 

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) 

engedély szükséges. 

 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

 

a) a közterületbe 10 cm-en túlnyúló üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, üzleti 

védőtető, (előtető) ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és 

címtábla elhelyezésére; 

 

b) árusító és egyéb fülke (pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány 

árusítására szolgáló pavilon elhelyezésére; 

 

c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állományhely, indítófülke, 

pénztárfülke, fedett várakozó helyiség, üzemanyagtöltő állomás elhelyezésére; 

 

d) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű – várakozó 

helyek, taxiállomás, tehergépkocsi – várakozó helyek céljára; 

 

e) mobil illemhelyek közterületen történő elhelyezésére. 

 

f) szobrok, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-

berendezés, és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási 

lámpák, tartóoszlopok, stb.) 

 

g) építési munkával kapcsolatos állvány, gépek, felvonulási létesítmények, építőanyag, 

törmelék, és föld elhelyezésére; 

 

h) alkalmi és mozgóárusításra (pl.: sorsjegy árusítás, pattogatott kukorica, stb.), javító-

szolgáltató tevékenységre; 

 

i) Útlezárást igénylő dokumentum vagy játékfilm forgatás. 

 

j) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére; 

 

k) vendéglátó ipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával 

göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra; 

 

l) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos 

tevékenységek, belépődíjas rendezvények céljára; 

 

m) közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes hasznosítására; 

 

n) közüzemi üzemzavar (víz, csatorna, elektromos telefon) elhárításához, ha az 

igénybevétel előreláthatólag a 72 órát meghaladja; 

 

o) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi 

tárolására vonatkozóan; 
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p) garázsok, egyéb járműtárolók, kereskedelmi, vendéglátó ipari és szolgáltatói 

létesítmények céljára; 

 

q) amennyiben az OTÉK előírásainak megfelelően a kereskedelmi és vendéglátó 

egységek esetében a vásárló forgalom gépkocsijainak saját telken belüli elhelyezése 

nem oldható meg, s a telek előtt nem fizető parkoló üzemel, úgy az OTÉK-ben előírt 

gépkocsi parkolóra közterület-használati engedélyt kell beszerezni; 

 

r) tűzifa ideiglenes tárolására feltéve, hogy az 48 órát meghaladja és a közlekedést nem 

akadályozza. 

 

(3) 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 postai távközlési kábelek, további 

közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, 

hogy az a közlekedést nem akadályozza. 

 

Az engedély megadása 

 

5. §. 

 

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

Általános Rendezési Tervet, a településképi, köztisztasági, továbbá a közreműködő 

szakhatóságok által előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételeket 

(pl.: iparjogosítvány, működési engedély, vállalkozói igazolvány) fennállását is.  

 

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos 

állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a 

felelős kivitelezőnek kell kérnie. 

 

(3) A közterület-használat – az 5. §. (2) bekezdésében említett esetben – csak az építési 

munka végzésének időtartamára engedélyezhető. 

 

(4) A település közterületein építmények és árusító helyek létesítése csak a 

Településstratégiai, Ügyrendi, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Kezelő 

Bizottság által előzetesen megvitatott, de a Képviselő-testület által elfogadott 

telepítési terv (helyszínrajz, beépítési terv) szerint engedélyezhető. 

 

Az engedély tartalma 

 

6. §. 

 

(1) Az engedélynek tartalmaznia kell: 

 

a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét; 

 

b) a közterület-használat célját és időtartamát vagy azt, hogy az engedély milyen 

feltételek bekövetkeztéig érvényes; 
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c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos 

meghatározását; 

 

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában 

foglalt előírásokat; 

 

e) az engedély megszűntetése esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó 

kötelezettség. 

 

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell tölteni, 

hogy a tárolás csak a munka, balest- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt 

módon történhet. 

 

(3) A építési munka végzésének időtartamára szóló engedélyben:  

 

a) szükség szerint elő kell írni a közterület felől a településképi követelményeket 

kielégítő kerítés létesítését, 

 

b) elő kell írni a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, 

árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélését továbbá a 

közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségén történő 

helyreállítását, és a használt közterület folyamatos tisztántartását, rendjének 

fenntartását, és a visszaadás előtti feltakarítását.  

 

c) rögzíteni kell, hogy nemcsak építési használat után, de bármilyen közterületi 

károsodást helyre kell állítani. A kötelezettség teljesítésének elmulasztása 

miatti felszólítást követő 10. nap után bírságot kell kiszabni. 

 

(4) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell 

jelölni, hogy az árusítás építményből, illetve meghatározott helyen, vagy körzetben, 

kézből, vagy járműből történhet-e.  

 

(5) Figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közterületet tartozékaival együtt 

mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul. Ha azt 

engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az 

engedélyes veszélyére és költségér jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai 

eredeti állapotának helyreállítását. 

 

(6) Az engedély tartalmazza közterület-használat megszüntetésére és az engedély 

megadására vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint a közterület fenntartásával és 

kezelésével megbízott szerv véleményében foglaltakat. 

 

(7) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. 

 

(8) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell: 

 

a) az engedélyezési eljárásban közreműködött szakhatóságokkal, 

b) élelmiszerárusítás esetén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálattal, 

                 c.) engedélyessel 
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7. §. 

Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, az Általános 

Rendezési tervet, a településképi, köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok által 

előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl.: működési engedély, 

vállalkozói igazolvány) fennállását is. 

8.§. 

(1) A 4. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban felsorolt építmények elhelyezésénél, ha használatuk 

a ¼ évet meghaladja, ezen rendelet 1. sz. függelékben felsorolt díjtételek nem 

alkalmazhatók. Ez esetben a közterület igénybevételére a bérleti szerződésre vonatkozó 

szabályok az irányadók. 

 

(2) A közterület-használati ideiglenes jelleggel: 

 

1) meghatározott időre – legfeljebb 5 évre, vagy 

2) meghatározott feltétel bekövetkeztéig, az engedélyben meghatározott időtartamra 

engedélyezhető. 

 

(3) Azonos tevékenység esetén a meghosszabbításnál a korábbi engedélyesnek elsőbbsége 

van. 

 

(4) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény: 

a) „KRESZ” és útbaigazító tábla előtt és után a menetirány szerinti 50 m-es távolságon; 

b) baleseti gócnak tekintett útkereszteződés útcsatlakozás előtt és után 150 m-es 

távolságon belül; 

c) közút, közpark területe felett, kivéve kulturális és sport rendezvényekkel kapcsolatos 

hirdetések; 

d) középületek falain; 

e) közterületeken álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon; 

f) emlékműveken; 

g) szobrokon. 

 

(5) A választások során a kampánytilalom ideje alatt tilos politikai agitációra utaló 

hirdetményt a szavazóhelyiség területén, épületén elhelyezni. A korábban elhelyezett 

hirdetményeket kampánytilalom kezdetére el kell távolítani. 

 

9. §. 

(1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet kérelem 

nyomtatványon kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester a hatáskörébe 

tartozik. A döntés meghozatalára hatósági eljárás keretében, az önkormányzati 

hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

(2) A közterület-használati hozzájárulás illetőleg a bérleti szerződés: 

– ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 

– a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg 

– a visszavonásig adható illetve köthető meg. 

 

(3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idény jelleggel, 

meghatározott idő elteltéig lehet kiadni. 

 

(4) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap (mely kérelemre 

többször meghosszabbítható), leghosszabb időtartama 5 év lehet. 
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(5) A közterület használat befejezésével a közterület használója illetve bérlője köteles a saját 

költségén az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

10. §. 

(1) Tulajdonosi jogkörében eljárva, az egy évet meghaladó közterület – használattal 

kapcsolatos polgári-jogi szerződések megkötése a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik. 

(2) A Képviselő-testület hozzájárulásában meghatározza a bérleti szerződés időtartamát, a 

bérleti díj befizetésének módját továbbá a tevékenység meghatározását vagy építmény 

megnevezését, ami a közterület-használat során megvalósul, továbbá mindazon 

kikötéseket, amelyeket a közterület-használat során be kell tartani. 

(3) Amennyiben a közterület-használat egyéb hatósági engedélyekhez kötött, ezek megszerzése 

alól a közterület-használati hozzájárulás nem mentesíti a közterület használóját, illetőleg 

bérlőjét. 

(4) Az 1 évig terjedő közterület-használathoz hozzájárulás, illetőleg a bérleti szerződés 

megkötése a polgármester hatáskörébe tartozik. 

(5) A közterület-használati hozzájárulás illetőleg a bérleti szerződés időtartama kérelemre 

meghosszabbítható. 

 

11.§. 

Nem adható közterület-használati engedély:  

a) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával; 

b) műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területre, csak a műemléki, illetve egyéb 

szakhatóság előzetes hozzájárulásával; 

c)  tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására; 

d) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására, 

cirkusz és mutatványos tevékenység céljára; 

e) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, 

pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való 

tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket, 

f) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére. 

 

12. §. 

(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló 

hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály 

valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, azokat A 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 44.§. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint az érdemi döntésre 

jogosult hatóság keresi meg, amely döntése meghozatalánál kötve van a 

szakhatóságnak – a hatásköre keretei között kialakított – jogszabályon alapuló 

állásfoglalásához.  

 

(2) A közterület használója köteles az igénybe vett közterületet és környezetét tisztán tartani, 

gondozni. A közterület jogszerű használatát és a bérleti szerződésben foglaltak betartását a 

közterület használatba adására jogosult ellenőrizheti. 
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Az engedély érvényessége 

 

13. §. 

 

(1) Az engedély 

 

b) meghatározott idő elteltéig, 

c) meghatározott feltétel bekövetkeztéig érvényes. 

 

(2) A meghatározott időre szóló engedély érvényessége az engedélyesnek az engedélyezet 

időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal beadott kérelmére meghosszabbítható. Azonos 

tevékenység esetén a meghosszabbításnál a korábbi engedélyesnek elsőbbsége van.  

Polgármesteri Hivatal az engedély lejárta előtt 30 nappal írásban tájékoztatni köteles az 

engedélyest az engedély lejártának napjáról. 

 

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja 

14. §. 

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 1. számú 

függelék tartalmazza. A fizetendő bérleti díjat, a megfizetés határidejét és módját a bérleti 

szerződés tartalmazza. A 2. számú melléklet tartalmazza a bérleti szerződés mintáját. 

 

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 

közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

 

(3) 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) előírásai szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-

berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj 

szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít. 

(4) A közterület-használati díjat az engedélyes 

a) éves használat esetén tárgyév első hó 10 napjáig, évközi kezdés esetén az 

engedélyező határozat kézbesítését követő 30 napon belül egy összegben; 

b) havi, vagy napi használat esetén az engedélyező határozat kézbesítését követő 

30 napon belül egy összegben köteles megfizetni. 

(5) Indokolt esetben – kérelemre – éves használat esetén negyedévenkénti, egy évnél rövidebb 

használat esetén havonkénti fizetés engedélyezhető. Ez esetben a közterület-használati díjat 

negyedév első hónapja, illetve tárgyhó 5. napjáig kell megfizetni. 

(6) Az engedélyes közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül 

köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. 

(7) 1A kiemelt önkormányzati rendezvényen (Városnap) az alkalmi és mozgóárusok által 

üzemeltetett árusító és egyéb fülke, pavilon, konténer, kocsi, pult, asztal, automata és 

mindezek előterei után a fizetendő közterület használati díj mértéke egységesen 1000,-

Ft/m2/nap. 

                                                 
1 Beiktatta a 7/2014. (VI. 11.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2014. június 12. napjától 
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(8) 2Azok az árusok, akik kizárólag a szobi járás illetékességi területén előállított terméket 

árusítanak, mentesülnek a közterület használati díj megfizetése alól. 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

15. §. 

(1) A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége 

alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat: 

a) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegét nem éri el, 

b) jótékony és közcélú rendezvény esetében. 

 

(2) Nem kell közterület-használati díjat fizetni 

 

a) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti, határrendészeti szervek, 

a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére, 

 

b) a közművek (elektromos-, gáz-, víz-, és csatornázási művek) feladatai ellátását 

szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére, 

 

c) postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények elhelyezésére, 

 

d) az országos és helyi közforgalmú vasutak, továbbá közforgalmú közúti, vízi 

közlekedési vállalkozásoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei 

elhelyezésére, 

 

e) alapzatos zászlórudak és a köztárgyak elhelyezésére, 

 

f) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után. 

 

(3) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség: 

 

a) a közforgalmú közúti közlekedési vállalati közterületen elhelyezett 

állományhelyen lévő árusító és vendéglátó ipari helyisége (fülkék) által 

elfoglalt területekre, 

 

b) postai hírlapárusító pavilonokra. 

 

(4) A közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól nem adható részbeni vagy 

teljes felmentés, ha a kérelmező a közterületet a szükséges engedély nélkül vagy az 

engedélyben foglaltaktól eltérően használja. 

 

                          A közterület-használati hozzájárulás visszavonása 

16. §. 

(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási 

kötelezettség nélkül. 

 

                                                 
2 Beiktatta a 7/2014. (VI. 11.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2014. június 12. napjától 
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(2) Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, 

vagy módon használja, vagy a közterület-használat díjfizetési kötelezettségének felszólítás 

ellenére sem tesz eleget a felszólítást követő 30 napon belül. Ezekre az engedélyest a 

határozatban figyelmeztetni kell. 

 

(3) Megvonható a közterület-használati engedély, ha az engedélyes a közterületen folytatott 

tevékenységével szabálysértést követ el. 

 

(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 

engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

 

(5) Az engedélyes közterület-használati joga megszűnik, ha a közterületen folytatott 

tevékenységre jogosító okirat érvényessége megszűnik. 

 

(6) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot 

– minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

 

(7) Ha közterület-használat a (2), vagy (4) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már 

esedékessé vált, és megfizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.  

 

(8) A választási hirdetmény elhelyezője a választás befejezését követő 30 napon belül köteles 

a hirdetményt eltávolítani, és az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 

Amennyiben a kötelezettségének a kötelezett nem tesz eleget a Polgármesteri Hivatal a 

szükséges munkálatokat annak költségére végezteti el, akinek érdekében került a 

hirdetmény kihelyezésére. 

 

Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása 

17. §. 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű: 

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként 

közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, 

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, 

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű, mert hiányos, vagy 

sérült. 

d) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, 

az üzembentartó vagy tulajdonos köteles az engedélyt megkérni.  

 

(2) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell megkérni. 

 

(3)  Hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen 

jelzéssel vehet részt, A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM 

együttes rendelete (KRESZ) 59.§. (3) bekezdésében foglaltak alapján főútvonalon 

egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig közterület- használati engedély nélkül 

legfeljebb 30 napig szabad  tárolni.    

                                                                

                                          Járművek parkolása, tárolása  

       

                                                              18.§. 

 

(1) A közterületi parkolóhelyek fenntartása a Polgármesteri Hivatal feladata, melynek 

keretében kezeli azokat, vagy szerződésben foglalt feltételekkel átadhatja jogait és 

kötelezettségeit. 
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(2) Parkolók 

Szob város forgalmasabb közterületein az alábbi helyszíneken lehet  térítésmentesen 

parkolni: 

 Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete előtti illetve a szemben lévő 

közterületen (CBA üzlet előtt) összesen 20 gépjármű parkolására van lehetőség, 

amelyből kettő mozgáskorlátozottak részére fenntartott.  

 Polgármesteri Hivatal előtti és szemben lévő közterületen 19 gépjármű 

parkolása biztosított, amelyből kettő mozgáskorlátozottak részére fenntartott. 

 Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ előtti és szemben lévő 

közterületen 13 gépjármű parkolása biztosított, amelyből egy 

mozgáskorlátozottak részére fenntartott.  

 Volt ELMŰ Irodaépület előtti közterületen 5 gépjármű parkolása biztosított.  

 

(3)Kamion, autóbusz, vontatótraktor, munkagép, 3.5 t összsúlyt meghaladó tehergépkocsi, 

pótkocsi valamint utánfutó  és lakókocsi közterületen nem tárolható.  

(4)Közúton a (3) bekezdés szerinti járművek tárolására várakozóhely lakóépülettől csak 150 m 

távolságon túl jelölhető ki. (kivétel: az önkormányzattól bérelt közterület esete)  

(5) Tárolásnak minősül, ha a jármű 22.00 és 6.00 óra között egy óránál hosszabb ideig 

folyamatosan közterületen áll. 

Pótkocsi, utánfutó, kamion és munkagép 6.00 és 22.00 óra között sem tartható közterületen.  

(6)A (3) bekezdésben meghatározott járművek tárolása történhet: 

 Önkormányzattól bérelt közterületen  

 Bértárolásra kijelölt telephelyen. 

 Saját telephelyen. 

 Méretei alapján építési telken, ha azt egyéb szabályozás nem tiltja. 

(7) A Polgármesteri Hivatal a rendezési tervekkel összhangban önkormányzati területen is 

engedélyezheti tároló hely kialakítását.     

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei 

19. §. 

(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik, a 

közterület-felügyelő által. 

 

(2) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő 

tűzésével a közterület-felügyelő felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – 

saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására. 

(3) Intézkedik a közterületen a közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy szabálytalanul 

tárolt gépjármű eltávolításáról. Az ezzel kapcsolatos költségek a tulajdonost, illetve az 

üzemben tartót terhelik. 
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20. §. 

(1) 3  

 

(2) Engedély nélkül elhelyezett plakátok után a bírság összege 300 Ft/db de      

     maximum 30.000 Ft . 

 

(3) 4 

 

Vegyes rendelkezések 

 

21. §. 

 

(1) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit 

az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.  

 

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából választási hirdetmény: falragasz, felirat, szórólap, 

értesítés, ábrázolás, tájékoztató, valamint választási hirdetmény és kampányanyag, akár 

nyomdai úton, vagy házilag, illetve felfestéssel készült.  

 

(3) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben 

foglalt feltételektől eltérő módon használ, azt a szabálysértés jogkövetkezményein 

túlmenően az engedély nélküli, vagy az eltérő használat tartalmára az egyébként fizetendő 

közterület-használati díj megfizetésére kell kötelezni. 

 

(4) Ha a közterület engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az 

engedélyezés feltételinek megfelel – kérelmére – a hatóság a közterület-használatot 

engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (3) bekezdésben említett 

következmények alól. 

 

(5) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó a 

hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát 

saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. 

 

(6) Ha a használó az (1) bekezdésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az 

engedélyező hatóság a használó terhére és veszélyére gondoskodik a közterület-használat 

megszüntetéséről. 

 

Záró rendelkezés 

22. §. 

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  Hatályba lépésével egyidejűleg Szob Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének A közterületek használatáról szóló 25/2005.(X.4.) 

Kt.sz. , 29/2006.(XI.29.) Kt.sz., 12/2008.(III.21.) Kt.sz. rendeletekkel módosított 

23/2004.(IV.28.) Kt. számú rendelete hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben rögzített szabályok alapján.  

 

                                                 
3 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. május 17. napjától 
4 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. május 17. napjától 
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(3) 5E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja. 

Szob, 2008. június 30. 

P. H. 

Remitzky Zoltán sk. Kempfné Dudás Hilda sk. 

polgármester  jegyző  

 

 

A rendelet 2008. július 2. napján kihirdetésre került. 

 

                                                                                Kempfné Dudás Hilda sk. 

                                                                                               jegyző  

 

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2008. július 2. napjától 2008. július 17. 

napjáig kifüggesztésre került.  

 

                                                                                 N é m e t h  Sándorné sk. 

                                                                                           Aljegyző  

                                                                                             

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Beiktatta a 24/2008. (XII. 9.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2008. december 9. napjától 
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1. számú melléklet 

Szob Város Polgármestere 

2628 Szob, Szent Imre utca 12. 

 

Kérelem 

a közterület használathoz 

 

 

1. A kérelmező neve: 

 

2. Állandó lakhely, székhely címe: 

 

3. Adóazonosítója: 

 

4. Közterület-használat célja: .........................      időtartama:....................... 

 

5. A közterület-használat 

a) helye (telepítési helyszínrajz): 

 

b) Módja, mértéke (m2-ben): 

 

c) A közterület-használat jellemzőinek leírása (anyaga, rögzítés módja, elhelyezni kívánt 

tárgyak jellemzőinek leírása, gépjárművek esetén forgalmi rendszám, típusa, 

megengedett legnagyobb összsúly stb.): 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………...… 

 

6. A közterületen folytatni kívánt tevékenység rövid leírása: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

Szob, ………………………… 

                                                        

                    …………………………………. 
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2. számú melléklet 

 

Közterületi bérleti szerződés 

 

 

Mely létrejött egyrészről Szob Város Önkormányzata mint Bérbeadó, másrészről 

………………………….(név) (szül.:………………………………….. a.n.: 

……………………………………) Szob, ……………………………………. szám alatti lakos 

( adószáma:……………………………) mint Bérlő ( továbbiakban együtt: felek ) között az 

alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel: 

 

(1) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a …………………közterületet ……….m2 

nagyságú részét ……………………………….céljára. 

 

(3) A jelen bérleti szerződés alapján a közterület használat időtartama 

…………………………………..….. napjától …………………………….. napjáig tart. 

 

(4) Bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés egy példányát a helyszínen köteles magánál 

tartani. 

 

(5) Felek megállapodnak abban, hogy az 1) pont szerinti közterület használatért Bérlő ----------

-------------+ÁFA azaz ……………….forint, használati díjat köteles befizetni 

…………………..-ig a polgármesteri Hivatal számlájára. 

 

(6) Bérlő tudomásul veszi, hogy a közterület használat során keletkezett hulladék tárolásáról, 

elhelyezéséről saját maga köteles gondoskodni. 

 

(7) Bérlő a közterületet csak az engedélyben megjelölt nagyságban, ideig és célra használhatja. 

 

(8) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a közterület használata ideje alatt az elfoglalt terület 

környékét tisztán, rendben tartja, a jelen bérleti szerződés 2.pont szerinti időtartamának 

lejárta után a területet eredeti állapotában helyreállítja. Bérlő kijelenti, hogy a bérleti 

időszak alatt bekövetkezett bárkinek okozott anyagi és nem vagyoni kárért teljes 

felelősséget vállal. 

 

(9) Bérlő tudomásul veszi, hogy a 2.pont szerinti időtartam letelte után – amennyiben a bérelt 

terület szabaddá tételéről, vagy a bérleti szerződés meghosszabbításáról nem gondoskodott, 

akkor a bérbeadó felszólítás követően a bérlő költségére a területet szabaddá teszi. 

 

(10) Amennyiben a Bérlő a közterületet, vagy annak bármely alkotórészét, tartozékát 

megrongálta Bérbeadó a Bérlő költségére intézkedik a helyreállításra. 

 

(11) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen szerződésben foglaltaknak nem 

tesz eleget, úgy a Bérbeadó felszólítására – külön egyéb hatósági vagy bírósági eljárástól 

függetlenül – a közterület azonnal az eredeti állapotnak megfelelően visszaadja 

Bérbeadónak.  

 

(12) A jelen bérleti szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzésére jogosultak: 

a) Polgármester 

b) Jegyző 

c) Közterület-felügyelő. 

 

(13) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
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(14) A jelen szerződés nem mentesíti a Bérlőt más szükséges hatósági vagy egyéb engedélyek 

beszerzésének kötelezettsége alól.  

 

(15) Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal egyezőt saját 

kezűleg aláírták. 

 

 

 

Szob, ………………….. 

 

Bérbeadó       Bérlő 
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3. számú melléklet6 

A Közterületek használatáról szóló rendelethez 

 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL 

 

 

 

A közterület-használat célja 

 

 

 

Közterület-használat díjösszege 

1) A közterületbe 10 cm-en túlnyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-, valamint cég-, és 

címtábla (a díj mértéke ennek négyzetméter felülete után 

állapítható meg). 

 

 

I.   200 Ft / m2 / hó 

II. 100 Ft / m2 / hó 

2) a) árusító és egyéb fülke, pavilon, árusító konténer és kocsi, 

pult és asztal, árusító automata és mindezek előterei. 

 

I. 300 Ft / m2 / hó 

II. 250 Ft / m2 / hó 

b) alkalmi zöldség-gyümölcs pavilon, konténer, kocsi I. 600 Ft / m2 / hó 

II. 350 Ft / m2 / hó 

 

c) javító- és szolgáltató tevékenység, hírlap, könyv, 

alapvető élelmiszer 

 

I.  600 Ft / m2 / hó 

II. 350 Ft / m2 / hó 

3) Tehergépkocsik, valamint ezek vontatványainak, 

munkagépek és tartozékainak elhelyezése 

(gépjárművenként és vontatványonként, munkagépenként, 

tartozékokként).  

 

 

 

Havi 2.000 Ft  

4) Építési munkával kapcsolatos építési anyag, törmelék, föld, 

gépek, felvonulási épületek, állvány, tűzifa (maximum 3 

hónap). A díjtétel egy hónapra vonatkozik, minden további 

hónap a megelőző havi díjszámítás kétszerese. Családi ház 

építése, bővítése, korszerűsítése esetén: 6 hónapig 

díjmentes. 

 

 

 

I.   20 Ft / m2 / hó 

II. 10 Ft / m2 / hó 

5) a) Alkalmi és mozgóárus 

 

I.   200 Ft / m2 / nap 

II. 100 Ft / m2 / nap 

 

b) idényjellegű árusítás (fenyő, dinnye) kiállítás, vásár 

alkalmi vásár 

 

I. 100 Ft / m2 / nap 

II. 50 Ft / m2 / nap 

c) Mozgóárus 

 

 

8.000 Ft / alkalom 

d) sport és kulturális rendezvény (belépődíjas)  

 

I.  50 Ft / m2 / nap 

II. 10 Ft / m2 / nap 

 

e) sorsjegyárusítás, mutatványos tevékenység 

 

I.    200 Ft / m2 / hó 

II. 150 Ft / m2 / hó 
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6) Cirkusz 

 

50 Ft / m2/ nap 

7) Árukirakodás céljára igénybevett terület, ha kereskedelmi 

tevékenységgel függ össze. 

I.  50 Ft / m2 / nap 

II. 20 Ft / m2 / nap 

 

8) Garázsok, egyéb gépjárműtárolók, kereskedelmi, 

vendéglátó ipari és szolgáltató épületek, valamint az 

azokhoz tartozó előkertek. 

I.  2000 Ft / m2 / év 

II. 1000 Ft / m2 / év 

 

 

9) Önálló hirdető-berendezés I.   250 Ft / m2 / hó 

II. 150 Ft / m2 / hó 

a) közterületeken erre alkalmas helyen kifüggesztett fellelt 

plakát után. 

 

10 nap kitűzés esetén 50 Ft/db 

11-30 nap kitűzés esetén 44 Ft/db 

 

 

Megjegyzés:  „I” a város belterülete 

 „II” a város külterülete 

 


