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Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
4/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 

 

8/2019 (VIII. 9.) számú rendelete 
 

a közterület-használat rendjének szabályozásáról 

(egységes szerkezetben) 
 

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

1.§ A rendelet célja, hogy  

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

adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, településrendezési, közlekedésbiztonsági 

szempontokra; 

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

 

A rendelet hatálya 
 

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Szob Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási 

területén található valamennyi közterületre, továbbá az egyéb, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (7) bekezdésében foglalt, a tulajdonos által közhasználat céljára átadott olyan 

területrészre, amely az Önkormányzat kezelésében és üzemeltetésében áll. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

3.§ E rendelet alkalmazásában: 

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 elhelyezése. 

Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló huzamos emberi tartózkodásra 

alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény. 

 

Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi 

célokat szolgáló szerkezet. 

 

Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, jellemzően emberi tartózkodás 

céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja 

körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, 

illetve tárolás céljából. 

 

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás 

 

4.§ (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon 

használhatja. 
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(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. 

 

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része 

mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza. 

 

5.§ (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához a tulajdonos hozzájárulása (a továbbiakban együtt: 

közterület-használati hozzájárulás) szükséges. 

 

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni: 

a) közterületbe 10 cm-en túlnyúló üzlethomlokzat, védőtető, előtető, ernyőszerkezet, továbbá cég- és 

címtábla elhelyezésére; 

b) hirdető berendezés, reklámhordozó közterületen vagy közterületbe nyúló módon történő elhelyezéséhez, 

c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, 

kihelyezéséhez, mozgó árusítóhely létesítéséhez,  

d) a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, 

üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés létesítéséhez, 

e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, amennyiben azok nem a közút 

tartozékai, 

f) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, 

g) utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, 

h) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez,  továbbá az 

utcai árusító és egyéb automaták (például: ital, bármilyen bankautomata, ATM stb.) felállításához,  

i) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, 

irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, 

tárolásához, 

j) alkalmi és mozgóárusításhoz, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység 

folytatásához, 

k) film-, fénykép-, televízió-, video- és hangfelvétel készítéséhez – egy naptári napon belül legfeljebb két 

alkalommal - akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát alkalmanként 30 percnél hosszabb 

ideig akadályozza, 

l) sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a 

továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, valamint 

mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, 

elhelyezéséhez,  

m) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (például: vendéglátó-ipari 

terasz, előkert), 

n) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, 

o) szobrok, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés és 

köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) 

létesítéséhez, 

p) közüzemi üzemzavar (víz, csatorna, elektromos telefon) elhárításához, ha az igénybevétel előreláthatólag a 

72 órát meghaladja; 

q) mobil illemhelyek közterületen történő elhelyezésére, 

r) utcazenéléshez, 

s) az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához, 

t) tűzifa ideiglenes tárolására feltéve, hogy az 14 napot meghaladja és a közlekedést nem akadályozza, 

u) belterületi közterületen 30 napot meghaladóan üzemképes személygépjármű, tehergépkocsi, autóbusz, 

mezőgazdasági vontató, munkagép, lassú jármű, járműszerelvény, vontatvány, tárolásához, illetve 10 

napot meghaladóan üzemképtelen személygépjármű, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági vontató, 

munkagép, lassú jármű, járműszerelvény, vontatvány, tárolásához, 

v) közterületen - a közszolgáltatói hulladékszállítás napját és a megelőző nap kivételével - zöld- és egyéb 

hulladék tárolásához, 

w) az a)- v) pontokba nem tartozó minden egyéb esetben, amely közterület használatát érinti. 
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(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulást beszerezni 

a) 8.00 és 20.00 óra között olyan ingyenes rendezvényekre, amely a lakosság közművelődését, kulturális 

értékeinek gyarapítását szolgálja (különösen a térzene, hangverseny), 

b) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez, 

c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez, 

d) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények 

hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez, 

e) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, továbbá a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, 

fénykép-, televízió-, video- és hangfelvételek készítéséhez, 

f) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, 

amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 

négyzetmétert nem haladja meg, 

g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez, 

 

(4) Nem adható közterület-használati hozzájárulás: 

a) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a lakókörnyezet nyugalmát veszélyezteti, a közerkölcsöt sérti, 

b) tömegközlekedési járművek megállóira, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, 

vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja, 

c) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos 

észlelését akadályozná, 

d) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt károsítja és a helyreállítása nem 

lehetséges, kivéve, ha az igénybevétel a területen húzódó közművek javításához, létesítéséhez, 

fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatok miatt szükséges, 

e) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához, 

f) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására; 

g) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az 

egészséget veszélyeztetné, 

h) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és 

vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás 

nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg. 

i) jármű iparszerű javítására, 

j) külön jogszabályban foglalt esetekben. 

 

(5) 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. 

 

(6) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető. 

 

(7) Amennyiben rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, úgy a rendezvényen az egyidejűleg résztvevők 

száma alapján 500 főre vetítve legalább 2 illemhely kihelyezése is kötelező. 

 

Eljárási szabályok 

 

A közterület-használat időtartama és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése 

 

6.§ (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel: 

                           a) meghatározott időtartamra, legfeljebb 15 évre, vagy 

b) meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. 
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(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék 

elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára, csak a műszakilag 

indokolt területre adható. 

 

(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, 

továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő 

naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás. 

 

(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve 

szakhatósági – engedélyek (például: építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok engedélyei) beszerzését. 

 

(5) A közterület-használati hozzájárulás megadása kérelemre történik. A kérelmet írásban, személyesen, postai 

úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint - elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell 

benyújtani. 

 

(6) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési 

engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 

építtetőnek, vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie.  

 

(7) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen: 

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét, 

b) a közterület-használat célját és időtartamát, 

c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagyságának, módjának 

meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén a tervezett résztvevői 

létszámot és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és darabszámát, 

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát és 

e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevők nevét és lakcímét, 

f) építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást, 

illetve amennyiben az építési tevékenység hatósági engedélyhez kötött, hatósági engedély másolatát. 

 

(8) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi 

CL. törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.  

 

A közterület-használati hozzájárulás megadása 

 

7.§ (1) Az egy évet meg nem haladó időtartamra szóló közterület-használati hozzájárulás tárgyában a Polgármester 

dönt.  

 

(2) Az egy évet meghaladó időtartamra szóló közterület-használati hozzájárulás tárgyában a Képviselő-testület 

dönt. 

 

8.§ (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az építésügyi 

szabályokat, a településképi, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági 

előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, továbbá érvényesíteni kell a közreműködő szakhatóságok 

által előírt követelményeket, illetve ellenőrizni az egyéb feltételek (pl.: iparjogosítvány, működési engedély, 

vállalkozói igazolvány) fennállását is. 

 

(2) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen: 

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét, 

b) a közterület-használatra vonatkozó kifejezett tulajdonosi (önkormányzati) hozzájárulást, 

c) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás 

érvényes, 

d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását, 

e) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások 

megvalósítása esetén érvényes, 
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f) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának 

kötelezettségét, 

g) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb 

esetben a díjmentesség tényét, 

h) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét, 

i) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló 

tájékoztatást, a településképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi 

előírásokra történő utalást, 

j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási 

kötelezettség előírását, 

k) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-

használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz 

közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható. 

 

(3) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni: 

a) a kérelmezőnek, 

b) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodájának. 

 

(4) A rendezvényekkel kapcsolatban a közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság Vác Rendőrkapitányság Szobi Rendőrőrsét. 

 

9.§ (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet 

folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni. 

 

(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult használhatják. A közterület-használati 

hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem 

korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe. 

 

(3) A határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulás érvényessége a jogosultnak az engedélyezett 

időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal beadott kérelmére meghosszabbítható. Azonos tevékenység esetén a 

meghosszabbításnál a korábbi jogosultnak elsőbbsége van. Az Önkormányzat az engedély lejárta előtt 30 nappal 

írásban tájékoztatni köteles az engedélyest az engedély lejártának napjáról. 

 

A közterület-használati hozzájárulás megszűnése, szüneteltetése 
 

10.§ (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik: 

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével, 

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével, 

c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy a tulajdonosnak fontos közérdekből szüksége van, 

d) a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó 

jogszabályokban foglaltak megsértése miatti felmondással, 

e) a használatba adott közterület tulajdonosa, valamint művelési ága megváltozásának ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésével. 

 

(2) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás akkor is,  

a) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység 

folytatására való jogosultságát egyébként elveszti, 

b) a jogosult halálával vagy a jogosult gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével, 

c) ha a jogosult bejelenti az önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült 

méltányolható okból – felhagy. 

 

11.§ (1) A közterület tulajdonosa fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el. 

 

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet 

hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő. 
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(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét vissza 

kell fizetni. 

 

12.§  (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül 

köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani. 

 

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – 

szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot 

hiánytalanul helyre nem állította. 

 

A közterület-használati díj 

 

13. §  (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület tényleges 

használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles 

megfizetni. 

 

(2) A közterület-használati díjakat tevékenységenkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított 

területét kell figyelembe venni. 

 

(4) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek 

számít. 

 

(5) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő által 

elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő. 

 

(6)  A közterület-használati díjak éves, havi, napi vagy rendezvény díjak. A közterület-használati díjat a jogosult 

a) éves használat esetén tárgyév első hó 10 napjáig egy összegben, vagy havi egyenlő részletekben, évközi kezdés 

esetén az engedélyező határozat kézbesítését követő 30 napon belül egy összegben, vagy havi egyenlő 

részletekben; 

b) havi, napi használat vagy rendezvény esetén az engedélyező határozat kézbesítését követő 30 napon belül egy 

összegben köteles megfizetni. 

 

(7) A 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. 

 

(8) Azok 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 

 

14.§ (1) A közterület-használati díj megfizetése alól állandó jellegű alanyi mentesség illeti meg: 

 

a) a helyi védettség, vagy műemlékvédelem alatt álló építmény felújítás munkálataival összefüggésben a 

kivitelezőt, 

b) az Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok végzőit, 

c) az Önkormányzat saját szerveit, az általuk szervezett rendezvények vonatkozásában, 

d) az Önkormányzattal közösen szervezett rendezvények vonatkozásában azon szervezeteket, amelyekkel az 

Önkormányzat külön partnerségi együttműködési megállapodást kötött, 

e) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a katasztrófavédelem és a vízügyi 

szolgálat közterületi létesítményeiért. 

 

(2) A közterület-használat ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátására jogszabály 

vagy szerződés alapján kötelezett részére adható használatba, a közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben. 
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(3) A közterület-használati díj az 1. mellékletben meghatározott díjtételekhez képest kisebb összegben is 

megállapítható, illetve részletekben is megfizethető a kérelmező személyi, vagyoni és szociális helyzetére 

tekintettel, ha a kérelmező azt kéri és a kedvezmény megalapozottságát igazolja. 

 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott kedvezmény mértéke nem lehet több az eredeti díjtétel 50 százalékánál. 

 

Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása 

15. § (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. 

 

(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy 

tulajdonos köteles az engedélyt megkérni.  

 

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

 

(4) 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.   

 

Közterületi parkolóhelyek 

                                        

16. § (1) A közterületi parkolóhelyek fenntartása az Önkormányzat feladata, melynek keretében kezeli azokat. Az 

Önkormányzat szerződésben foglalt feltételekkel e jogait és kötelezettségeit átruházhatja. 

 

(2) Parkolók 

Szob város forgalmasabb közterületein az alábbi helyszíneken lehet térítésmentesen parkolni: 

 Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete előtti, illetve a szemben lévő közterületen összesen 23 

gépjármű parkolására van lehetőség, amelyből egy mozgáskorlátozottak részére fenntartott.  

 a Szent Imre utca közterületein 30 gépjármű parkolása biztosított, amelyből kettő 

mozgáskorlátozottak részére fenntartott. 

 Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ előtti és szemben lévő közterületen 14 gépjármű 

parkolása biztosított, amelyből egy mozgáskorlátozottak részére fenntartott.  

 az Új temető előtt 24 gépjármű parkolására van lehetőség, 

 a tanuszoda előtt 16 gépjármű parkolása biztosított, amelyből egy mozgáskorlátozottak részére 

fenntartott, 

 a P+R parkolóban 105 gépjármű parkolása biztosított, amelyből 6 a mozgáskorlátozottak, 6 pedig a 

buszok részére fenntartott. 

 

A jogellenes közterület-használat következményei, közterület-használat közérdekből történő megszüntetése 

 

17. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban 

rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott 

mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles az Önkormányzat felhívására a jogellenes közterület-

használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának 

helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a 

kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az 

érintett 8 napon belül nem tesz eleget. 

 

(2) Amennyiben a hozzájárulás jogosultja a közterület-használati hozzájárulásban megjelölt időpontig, feltétel 

bekövetkezéséig az eredeti állapotot nem állította helyre, úgy arra az időtartamra, amely a közterület-használati 
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hozzájárulás lejártától a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel 

kétszeresét kell fizetnie. 

 

(3) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott 

határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi 

kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása 

érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az 

esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni. 

 

(4) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben – a 

ténylegesen használt időtartamra és területre – a rendeletben meghatározott közterület-használati díj ötszöröse is 

megállapítható. 

 

(5) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül. 

 

18.§ Jelen rendeletben foglalt előírások megtartásáról a Polgármester gondoskodik a közterület-felügyelő útján.  

 

Záró rendelkezések 

 

19.§ (1) Jelen rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 17/2008. (VII. 

2.) számú önkormányzati rendelet.  

 

 

 

  

Ferencz Gyöngyi s.k. dr. Holocsi Krisztián s.k. 

polgármester 

 

jegyző 

 

 

 

Záradék 
A rendelet 2019. augusztus 9. napján kihirdetésre került. 

 

 

A rendelet a Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. augusztus 9. napjától 2019. szeptember …… 

napjáig kifüggesztésre került.  

 

 

  

 dr. Holocsi Krisztián s.k. 

 jegyző 
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1. melléklet1 a 8/2019. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez 

 

A közterület-használat díjtételei 

 

 

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). 

 

500 Ft / m2 / hó 

 

2) Árusító és egyéb fülke, árusító konténer és kocsi, pult és 

asztal, árusító automata és mindezek előterei 1000 Ft / m2 / hó 

3) Fix- és mobilépület kereskedelmi célú elhelyezése 

közterületen 
500 Ft / m2 / hó 

4) Fix- és mobilépület magáncélú elhelyezése közterületen 
300 Ft / m2 / hó 

5) Személygépkocsi, tehergépkocsi, valamint ezek 

vontatványainak, munkagépek és tartozékainak elhelyezése  

 

700 Ft / m2 /hó 

6) Üzemképtelen, forgalomból kivont gépjárművek (személy- és 

teher, stb.), valamint ezek vontatványainak tárolása a 10. 

naptól kezdődően (maximum: 60 napig, ezt követően az 

önkormányzat telephelyére beszállításra kerül) 

 

1000 Ft/nap 

 

7) 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, 

tűzifa esetén az első 14 nap díjmentes. 

 

 

200 Ft/ m2 /hó 

 

8) (a) Film- és televízió felvétel (forgatási helyszínen) külön jogszabály 

(b) Film- és televízió felvétel technikai kiszolgálása, stáb 

parkolása 
külön jogszabály 

9) (a) Alkalmi és mozgóárus 

(b) vásár, alkalmi vásár 
500 Ft / m2 / nap 

(c) mozgóbolt 10.000 Ft / alkalom 

(f) automata 1500 Ft / hó 

10) Szórakoztató tevékenység (cirkusz, mutatványos tevékenység 

stb.) 200 Ft /m2 /nap 

11) Garázsok, egyéb gépjárműtárolók 2000  Ft / m2 /év 

 

12) Kereskedelmi, vendéglátó ipari és szolgáltató épületekhez 

tartozó előkertek, teraszok (díjfizetési kötelezettség a 

kereskedelmi, vendéglátó ipari és szolgáltató épületek nyitva 

tartási idejéhez igazodik) 

2500  Ft / m2 /év 

 

13) Önálló hirdető-berendezés, hirdető tábla, kerékpártároló 1000 Ft / m2 / hó 

 

14) Hulladék tárolása (a szállítási és az azt megelőző napon 

kihelyezett hulladék közterületen tárolása díjmentes) 

 

5000 Ft / alkalom 

                                                           

1 Módosította a 4/2020. (II. 26.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2020. március 1. napjától 
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15) Kereskedelmi tevékenységgel összefüggő árukirakodás céljára 

igénybe vett közterület, idényjellegű árusítás (pl: fenyőfa, 

dinnye). A minimálisan bérelhető közterület: 5 m2. 

60 t /m2 /nap 
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2. melléklet a 8/2019. (VIII. 9.) önkormányzati rendelethez 

 
Szob Város Polgármestere 

2628 Szob, Szent Imre utca 12. 

 

Kérelem 

 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, ………………………… 

                                                        

 

 …………………………………………… 

 kérelmező aláírása 

  

 


