Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2005.(VII.1.) rendelete
a 14/2007. (VI. 29.), a 20/2008. (IV. 25.), a 21/2009. (XI.10.), a 27/2013.(XI.04.), a
10/2016.(IV.29.) és a 19/2017.(IX.01.) önkormányzati rendeletekkel
egységes szerkezetbe foglalt szövege
a közterület használat általános rendjéről
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:1
I. Fejezet

Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek városképi, városrendezési,
környezetvédelmi,
ellátási,
üzemeltetési
és
közlekedésbiztonsági
szempontok
figyelembevételével határozzák meg a közterület használatot, a közterületek felbontását és
helyreállítását.
2. §2
(1) A közterületet rendeltetésétől eltérően használni engedéllyel lehet.
(2) E rendelet hatálya Albertirsa város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki.
(3) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben – a 2. § bekezdéseiben foglalt
kivételekkel és megszorításokkal – a képviselő-testület megbízásából a polgármester jár el.
(4)3 A rendelet V. fejezetében szabályozott hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek
elszállítása, tárolása és értékesítése ügyében az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletének
59. § (3) bekezdése, továbbá a rendelet VI. fejezetében szabályozott közterületek bontásának
engedélyezése ügyében átruházott hatáskörben Albertirsa város polgármestere jár el.
(5) A rendelet 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ügyekben Albertirsa Város
Módosította a 19/2017.(IX.01.) ök. rendelet, hatályos 2017. szeptember 02..
Módosította a 14/2007. (VI. 29.) rendelet, hatályos 2007. július 1-től
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Képviselő-testülete jár el.
(6)4 Önálló hirdető berendezés, valamint árusító vagy egyéb pavilon elhelyezésére, továbbá
vendéglátóipari előkert céljára kért közterület-használati engedély ügyében az engedély
megadása előtt ki kell kérni a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét
(7)5 Kiállítás és alkalmi rendezvény céljára kért közterület-használati engedély ügyében az
engedély megadása előtt ki kell kérni a Kulturális Bizottság véleményét.
3. §
(1) Közterületen szeszesital fogyasztása tilos.
(2) Kivéve:
a)
b)
c)

az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek
közvetlen környéke,
vendéglátóipari előkertek,
minden év december 31-én 20 órától következő év január 1-én 6 óráig terjedő időszak
(szilveszter).
II. Fejezet

Értelmező rendelkezések
4. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás 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.
(2) Idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett (asztalról, vagy
pavilonból) az idénynek megfelelő áru árusítása.
(3) Mozgó árusítás: a kereskedő, vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az
eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak. (pl.: kosár, tricikli, fagylaltoskocsi)

4
5

Módosította a 20/2008. (IV. 25.) számú rendelet, hatályos 2008. április 26-tól.
Módosította a 20/2008. (IV. 25.) számú rendelet, hatályos 2008. április 26-tól.

2

(4) Önálló hirdető berendezés: minden olyan hirdető berendezés, ami nem építmény falán, vagy
kerítésen található.
(5) Hirdető: akinek érdekében a plakát (hirdetés) kihelyezésre került, illetve aki a plakát
(hirdetés) kihelyezését megrendeli.
(6) Szabálytalan elhelyezés: a járműnek a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a
közterület rendeltetésével, vagy a használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérő
elhelyezése, ha az szabálysértést valósít meg.
(7) Üzemeltető: a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, üzembentartó, vagy az, aki
a járművet egyéb jogcímen használja.
III. Fejezet

Közterület használat engedélyezése
5. §
(1) Közterület használati engedélyt kell beszerezni6
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Az építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött létesítmények
közterületen való elhelyezéséhez, vagy annak közterületre való benyúlása esetén.
Az üzlet homlokzatával érintkező közterület ideiglenes, vagy idényjellegű
árusításával kapcsolatos igénybevételére,
Közterületre kihelyezett automatákra (üdítő, rágógumi, játék),
Vendéglátóipari előkert céljára,
Alkalmi és mozgóárusításra,
Idényjellegű árusításra,
Alkalmi rendezvényre (sport és kulturális rendezvény, vásár),
Kiállításra,
Mutatványos tevékenységre (cirkusz, mozgó vidámpark),
8
Reklámhordozót tartó berendezésre,
7

9

Építési munkával kapcsolatos állvány, továbbá építőanyag és építési törmelék 72 órát
meghaladó időtartamú tárolására,
Tüzelőanyag 72 órát meghaladó időtartamú tárolására,
10
hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 10 napot meghaladó időtartamú
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o)
p)
q)
r)

tárolására,
Üzemanyagtöltő állomás,
Közterületbontással járó közművek elhelyezésekor,
közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos váróhelyi, állomáshelyi, indítófülke,
pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, iparvágány elhelyezésére,
Az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozó és
tároló helyek céljára.

(2) hk.11
(3) Nem kell közterület használati engedélyt beszerezni:
a)
b)
c)

d)
e)

A közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda)
területének elfoglalásához,
Az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
Közmű - és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna, stb.) halasztást
nem tűrő hiba elhárítása esetén, azonban ha a közterületen bontási munkát kell
végezni, azt 48 órán belül be kell jelenteni az engedélyező hatósághoz,
Építőanyag, tüzelőanyag, vagy egyéb háztartási felszerelések tárolásához, feltéve,
hogy az a 72 órát nem haladja meg, és a közlekedést nem akadályozza,
szobrok, emlékművek, dísz-kutak, vízmedencék, szökőkutak, virágtartók, alapzatos
zászlórudak, hirdető-berendezések és köztárgyak – önkormányzati beruházásban
vagy önkormányzattal történt megállapodás alapján történő – elhelyezéséhez.12

(4)13 Közterület-használati engedély nem adható:
a) Kamion, autóbusz, vontató, traktor, munkagép, 3,5 tonna összsúlyt meghaladó tehergépkocsi,
valamint pótkocsi és lakókocsi közterületen történő tárolásához, parkolásához. Tárolásnak
minősül, ha a jármű 22.00-06.00 óra között folyamatosan közterületen áll.
b) gépjármű szervizeléséhez, javításához,
c) göngyöleg, hulladék tárolásához,
d) építési törmelék, bontási anyag ömlesztett tárolásához (kivéve: konténerben).
A közterület használat engedélyezhető
6. §
(1)14 A közterület használat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag ideiglenes jelleggel,
meghatározott időre – legfeljebb 3 évre – engedélyezhető.
(2)15 A közterület használat állandó jelleggel engedélyezhető szobor, emlékmű, díszkút,
Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (VI. 29.) rendelet
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Megállapította a 20/2008. (IV. 25.) rendelet, hatályos 2008. április 26-tól.

vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd és köztárgyak elhelyezése esetén.

Az engedély iránti kérelem
7. §
(1) Közterület használati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet használni kívánja.
(2)16 Ha a közterület használata építési engedélyhez vagy bejelentéshez kötött épület vagy más
építmény (pl.: reklámtábla) elhelyezéséhez szükséges, az építési engedélyt vagy bejelentés
tudomásulvételét az építtetőnek kell kérnie.
(3)17 Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag
elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a(z) építtetőnek/kivitelezőnek/beruházónak kell
kérnie.
(4)18 Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)

e)

Az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének (telephelyének) címét.
A közterület használat célját, időtartamát, a közterületen folytatni kívánt tevékenység rövid
ismertetését.
A közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.
Építési engedélyhez vagy bejelentéshez kötött épület, vagy más építmény (pl.: reklámtábla)
elhelyezéséhez csatolni kell 3 db. méretarányos helyszínrajzot (helyszíni vázlatot), amely
feltünteti a használni kívánt közterületen és annak közvetlen környezetében található
létesítményeket és növényzetet.
Építési engedélyhez vagy bejelentéshez kötött épület, vagy más építmény (pl.: reklámtábla)
elhelyezéséhez csatolni kell az épület, vagy építmény látványtervét.
Az engedély megadása
8. §

(1) A közterület használat a 7. § (3) bekezdésében említett esetben csak az építési munka
végzésének tartamára engedélyezhető.
(2) Mobil árusítóhelyek üzemeltetésére, ha az a közlekedést nem akadályozza, illetve a városképi
követelményeknek megfelel, legfeljebb 3 évre lehet engedélyt adni.

Módosította a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
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(3) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, a
városrendezési tervet, a városképi és műemlékvédelmi, köztisztasági, továbbá a közreműködő
szakhatóságok által előírt követelményeket.
(4)19 Országos közút területét érintő közterület-használati engedélyhez a közút kezelőjének
hozzájárulása szükséges.

Az engedély tartalma
9. §
(1)20 Az engedélynek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét.
A közterület használat célját és időtartamát, hogy az engedély milyen feltételek
bekövetkeztéig érvényes.
A közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását.
Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt
előírásokat.
Az engedély megszűnése/megszüntetése esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó
kötelezettség előírásait.
Közterület használati díjfizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját.
a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének és
megfizetésének módját,
közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és
tisztántartási kötelezettség előírását.

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a
tárolás csak az 1993. évi XCIII. törvényben előírt módon történhet.
(3) Az építési munka végzésének időtartamára szóló engedélyben
a)
b)
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Szükség szerint elő kell írni a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés
létesítését.
Ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a forgalom a másik oldalon lévő járdára
nem terelhető át - az engedélyes köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót
létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani és a közlekedés útjában álló
oszlopokat és alátételeit fehérre meszelni.

Kiegészítette a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
Kiegészítette a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.

(4)21 A közterület-használati engedélyt a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen
magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személy felhívására felmutatni.
(5)22 A közterület-használati engedély másra át nem ruházható.
(6) 23
(7) 24
Az engedély érvényessége
10. §
(1) Az engedély érvényes:
a)
b)
c)

meghatározott idő elteltéig.
a megállapított feltétel bekövetkeztéig.
visszavonásig.

(2) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre
jogosító okirat érvénye megszűnik.
A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása25
10/A. §
(1) A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási
kötelezettség nélkül.
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és
módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.
(3) Meg kell vonni 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
Módosította a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
Módosította a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
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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. Ellenkező esetben a hatóság az engedélyes
terhére állítja helyre a közterület állapotát.
(7) Ha a közterület használat a (2), (3) és (4) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már
esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 26
10/B. §
(1) 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.
(2)27 Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben
foglalt feltételektől eltérő módon használ, azt az engedély nélküli, vagy az eltérő használat
tartamára a hatóság tudomására jutásától számítva az egyébként fizetendő közterület használati
díj háromszorosának megfizetésére kötelezhető.
(3) Ha a közterület engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés
feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület használatot engedélyezheti. Ezzel
azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben foglalt következmények alól.
IV. fejezet
A közterület használati díj
11. §
(1)28 A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az
engedélyes díjat köteles fizetni, e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtábla szerint.
E rendelet 1. számú mellékletében szereplő díjak az áfát nem tartalmazzák.
(2)29 Amennyiben a közterület nem az önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében van, a
közterület használatáért nem kell díjat fizetni, az engedélyezési eljárást azonban ebben az esetben
is le kell folytatni.
Kiegészítette a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
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(3)30 Közterület-használati díj fizetése szempontjából a város két körzetre van osztva:
a) I. körzet (városközpont, továbbá a kulturális vagy egyéb célból frekventált területek)
aa) Erzsébet tér,
ab) Köztársaság utca a Pesti úttól a Mikes, illetve a Móra Ferenc utcáig,
ac) Mirelite Park,
ad) Móra Ferenc Kulturális Központ Pesti út 85.
b)II. körzet: az I-es körzetben nem szereplő összes további közterület.”
(4) Az engedélyes a közterület használati díját a közterület tényleges használatára tekintet nélkül
köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
(5) A közterület használati díj szempontjából minden megkezdett év, hó, nap, m2 egésznek
számít.
(6) Építési engedéllyel létesíthető hirdető berendezések esetében a tényleges hirdetőfelület után
kell fizetni a közterület használati díjat (pl.: kétoldalas hirdető berendezés esetén a teljes hirdető
felületet figyelembe kell venni).
(7) Mozgatható reklámtábla egy hirdető felülete 1 m2-nél nagyobb nem lehet, díjat minden
esetben 1 m2 után kell fizetni.
(8) A közterület használati díjat az engedélyes:
a)

Éves használat esetén a tárgyév március 15. 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 15 napon
belül egy összegben köteles megfizetni.

(9) Kérelemre éves használat esetén negyedévenkénti fizetés engedélyezhető. Ez esetben a
közterület használati díjat a negyedév első hónap 15. napjáig kell megfizetni.
(10)31 A közterület használatáért fizetendő díjat készpénzben vagy csekken kell befizetni. „
(11)32 A közterület használati díj késedelmes fizetése esetén késedelmi kamat számolható fel,
amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Módosította a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
Módosította a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
32
Módosította a 21/2009. (XI.10.) rendelet, hatályos 2009. november 10-től.
30
31

9

(12) Aki a közterület használati díjfizetési kötelezettségnek nem tett eleget, ismételt kérelmét el
kell utasítani a hátralék rendezéséig.

Mentesség a közterület használati díj fizetése alól
12. §
(1) Nem kell közterület használati díjat fizetni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, mentők, továbbá a
vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére.
33
közmű üzemeltetők által végzett közműjavítási, üzemzavar-elhárítási, felújítási
munkák végzése esetén,
Az országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá közforgalmú közúti
közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére.
Az önkormányzat és intézményei által, továbbá az egyházi oktatási intézmények által
rendezendő sport- és kulturális események közterület igénybevételéért,
Közvetlen életveszély elhárítására szükséges területek után,
Szobrok, emlékművek, dísz-kutak, vízmedencék, szökőkutak és köztárgyak
elhelyezéséért,
34
köztisztasági és hulladékhasznosítás céljából közterületen elhelyezett
hulladékgyűjtők után.

(2) Nem terjed ki a mentesség a közforgalmú közúti közlekedési vállalatok közterületen
elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozó helyein lévő árusító és vendéglátóipari helyiségek
által elfoglalt területekre.
(3) A Kulturális Bizottság indokolt esetben - kérelemre - közterület-használati díj fizetése aló,
részben, vagy egészében felmentést adhat, ha a közterületet kifejezetten ingyenes, sport, vagy
kulturális rendezvényre, vagy jótékony célú gyűjtésre veszik igénybe.35
V. fejezet
Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt járművek tárolása és karbantartása
13. §
(1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt járművek, valamint a mezőgazdasági vontatók és
Módosította a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
Kiegészítette a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
35
Módosította a 14/2007. (VI. 29.) rendelet, hatályos 2007. július 1-tól
33
34
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annak tartozékai a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. §-a figyelembevételével közterületen nem
tárolhatók.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő járművek közterületen való tárolására a város belterületére
engedély nem adható.
(3)36
(4) 37.

Hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek közterületen történő tárolásának szabályai
14. §38
(1) Olyan hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen
jelzéssel vehet részt, főútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig – közterület-használati
engedély nélkül – legfeljebb 30 napig szabad tárolni.
(2) A hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű közterületen történő tárolására közterület
használati engedély legfeljebb 6 hónapra adható.
(3) A jármű üzembentartója köteles nevét, címét, a közterület használati engedélyt, vagy annak
másolatát a járművön jól látható helyen (pl.: szélvédő üveg mögött) elhelyezni.
A hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű elszállítása, tárolása és értékesítése
15. §
(1) Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon, közterületen tárolt hatósági jelzéssel nem
rendelkező jármű elszállításáról a jegyző gondoskodik.39
(2)40 A jármű hatósági elszállítása előtt a Önkormányzati Hivatal köteles írásban felszólítani az
ismert üzembentartót, járművének a közterületről 3 napon belül történő elszállítására.
(3) Ha az üzembentartó kiléte nem állapítható meg, a jármű azonnal elszállítható, erről a
rendőrkapitányságot értesíteni kell.
Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
38
Módosította a 14/2007. (VI. 29.) rendelet, hatályos 2007. július 1-től
39
Módosította a 14/2007. (VI. 29.) rendelet, hatályos 2007. július 1-től
40
Módosította a 19/2017.(IX.01.) ök. rendelet, hatályos 2017. szeptember 02-től.
36
37
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(4) A hatósági elszállításkor a jármű műszaki állapotát meg kell állapítani és arról fénykép
felvételt és jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járműben talált
felszereléseket is.
(5)41 Az Önkormányzati Hivatal az üzembentartó kilétének megállapítását követő 15 napon belül
köteles az üzembentartót írásban felszólítani, hogy a járművet a tárolás helyszínéről 15 napon
belül szállítsa el.
(6)42 Ismeretlen üzembentartó esetén felszólítást a helyi sajtóban és az Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján közzé kell tenni.
(7) A szállítás és a tárolás költségei a jármű tulajdonosát terheli. A járművet az igazolt
tulajdonosának csak a felmerült költségek megtérítése után - lehet kiadni.
(8)43 A hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező és ki nem váltott üzemképtelen
járművet az Önkormányzati Hivatal az elszállítás napjától számított 6 hónap elteltével
értékesítheti, annak eredménytelensége után megsemmisítheti.
(9)44 Az értékesítés során befolyt összeget az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi
Irodája tartja nyilván.
(10) A tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés során befolyt, de az elszállítás
és tárolás során felmerülő költségekkel csökkentett összegre jogosult igényét érvényesítheti, ha a
tulajdonjogot hitelt érdemlően igazolja.
(11) Az értékesítés során befolyt és a költségekkel csökkentett összeg az elévülési idő elteltével a
Albertirsa Város Önkormányzata egységes pénzalapjának bevételét képezi.
(12) A járművek és az azokban található dolgok értékesítésére vagy megsemmisítésére a talált
tárgyak kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Módosította a 19/2017.(IX.01.) ök. rendelet, hatályos 2017. szeptember 02-től.
Módosította a 19/2017.(IX.01.) ök. rendelet, hatályos 2017. szeptember 02-től.
43
Módosította a 19/2017.(IX.01.) ök. rendelet, hatályos 2017. szeptember 02-től.
44
Módosította a 19/2017.(IX.01.) ök. rendelet, hatályos 2017. szeptember 02-től.
41
42
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VI. fejezet
Közterületek bontásának szabályai
16. §
(1) A közterület felbontásához, a közterület egyéb célú igénybevételéhez a közterület kezelőjének
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a kezelő feltételeket írhat elő.
(2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterület abban az esetben vehető igénybe (rendkívüli
igénybevétel) ha közmű, közműalagút, vasútüzem berendezés, távközlési vezeték vagy
csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt
szükséges. Ebben az esetben a közterület kezelőjét 24 órán belül értesíteni kell.
(3) A közterület felbontásával kapcsolatos hatósági feladatokat a jegyző végzi.
(4) A közterület bontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)
f)46
g)
h)
i)47

a kérelmező nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét,
a közterület bontás céljának megjelölését,
az érintett közterület burkolatok nagyságát (m2) és minőségének (burkolatfajta)
megjelölését,
a fakivágási engedélyt (szükség esetén),
a munkálatok által érintett zöldfelület nagyságát és jellegét,45
a beruházó, a kivitelező, továbbá a terület helyreállítását végző szerv nevét és címét, a teljes
értékű helyreállítás befejezésének határidejét,
a kivitelezésért felelős személy nevét és címét,

(5) 48
(6) Ha a körülmények úgy indokolják, a hozzájárulásban két határidőt kell megállítani:
a)
b)

az ideiglenes helyreállítás határidejét,
a végleges helyreállítás határidejét.

(7) A Jegyző forgalombiztonsági okokból előírhatja a közterület azonnali helyreállítását.

A mondat második részét hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.10.) rendelet, hatályos 2009. november 10-től.
Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.10.) rendelet, hatályos 2009. november 10-től.
47
Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.10.) rendelet, hatályos 2009. november 10-től.
48
Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.10.) rendelet, hatályos 2009. november 10-től.
45
46
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17.§
(1) Szilárd burkolatú közterületek felbontása során a technológiai előírásokat be kell tartani.
(2) Amennyiben az engedélyben foglalt határidő lejárt, a munkavégzés engedély nélkülinek
minősül, kivéve, ha a határidőt meghosszabbították.
(3) December 1. és március 1. napja közötti időszakban közterületet felbontani csak kivételesen
indokolt esetben szabad.
(4)49 Az új burkolat elkészítésétől számított 5 éven belül közterület-bontási hozzájárulás csak
különösen indokolt esetben adható.
(5) Az engedélyező hatóság szükség esetén előírhatja forgalomkorlátozási, forgalomterhelési
terv készítését.
(6)50 A “kivételesen indokolt” eset fennállásáról a Képviselő-testület dönt.

Közterület helyreállítása
18.§
(1) A közterület helyreállítását csak a hozzájárulásban meghatározott kivitelező végezheti.
(2) A munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni nem szabad. A
munkaárok csak földdel vagy az előírt anyaggal tölthető fel, és a visszatöltött anyagot a
vonatkozó szabványok szerint kell tömöríteni. Indokolt esetben talajcserét kell végezni.
(3) A burkolat bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell végezni:
a)
b)

49
50

a helyreállítást a felbontottal azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével,
amennyiben az érintett összefüggo szilárdburkolatú út, illetve járdaszakasz területének 30
%-át felbontják, a beruházó köteles a felbontott járdaszakasz koptatórétegét teljes
szélességében újraépíteni, szükség esetén a szegélyt megemelni. Ha a burkolat 50 %-át
felbontják, a járda pályaszerkezetét teljes szélességében újra kell építeni.

Módosította a 21/2009. (XI.10.) rendelet, hatályos 2009. november 10-től.
Módosította a 21/2009. (XI.10.) rendelet, hatályos 2009. november 10-től.
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(4) Zöldterületen végzett bontások esetén a kivitelező köteles a visszatöltés során a felső 30 cm
mélységig talajcserét végezni, humuszterítéssel, majd a területet végleges helyreállításra a terület
fenntartójának átadni.
(5) A helyreállított burkolatot, zöldterületet átadás-átvételi eljárás keretében kell átadni a
tulajdonosoknak.
(6) Aki a bontási hozzájárulásban meghatározott határidőig a közterületet nem állítja helyre, az
eredményes műszaki átadás időpontjáig köteles az igénybevett teljes területre kiterjedően - a
mellékletben meghatározott - közterület-használati díj 50 %-kal felemelt összegét megfizetni.
A beruházóra vonatkozó előírások
19. §
A beruházó köteles:
a)

a kivitelezés megkezdése előtt 3 nappal az engedélyező hatóságot értesíteni

b)

új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése esetén
felhívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) figyelmét, hogy a
megadott határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket, és gondoskodjanak a
szükséges védőcsövek elhelyezéséről,

c)

a közterület bontással kapcsolatos kezelői hozzájárulást megkérni,

d)

az érintett terület lakóit a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal értesíteni a bontás
kezdésének és a helyreállítás várható befejezésének időpontjáról,

e)

a forgalomelterelés, forgalomkorlátozás esetén a közterület kezelőjének előírása alapján a
lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni,

f)

a beruházó a vezeték bemérése érdekében köteles az illetékes közműkezelő szervnél a
tervezett bontást bejelenteni.
A kivitelezőre vonatkozó előírások
20. §

(1) A kivitelező a közterület bontását csak a kezelő hozzájárulása után kezdheti meg, és a
munkákat az abban foglaltak szerint végezheti el.
(2) A kivitelező köteles:
a)

15

a járda bontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt - a végleges
helyreállításig - gondoskodni a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély megelőzéséről
és a folyamatos helyreállításról,

b)

gondoskodni a folyamatos munkavégzésről,

c)

a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán tartani,

d)

a munka során a növényzet védelméről gondoskodni,

e)

a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan elszállítani,

f)

az érintett területen a szemétszállító jármű munkája zavartalanságát biztosítani vagy a
hulladékgyűjtés többletköltségét megtéríteni,

g)

a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos
közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és
azonnal szintbe feltölteni,

h)

a munka befejezése után gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend
visszaállításáról, a zöldfelület helyreállításáról,

i)

a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás vizsgálatáról szóló méréseket
(jegyzőkönyveket) bemutatni,

j)

a visszatöltött föld tömörségvizsgálati jegyzőkönyvét dokumentálni

(3) Amennyiben az engedélyben foglalt határidő lejárt, a munkavégzés engedély nélkülinek
minősül, kivéve, ha a határidőt meghosszabbították.
VII. fejezet
Hirdető berendezések, falragaszok elhelyezésének szabályai
21. §51
(1) A reklámhordozók közterületen történő elhelyezése során a 2016.évi LXXIV. törvény és
végrehajtási rendeletét kell alkalmazni.
(2) „Nem adható közterület-használati hozzájárulás olyan reklámtevékenységhez, amely a
hatályos jogszabályoknak nem felel meg.
A közterületek filmforgatási célú igénybevétele52
21/A. §
(1) Közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.

51
52

Módosította a 19/2017.(IX.01.) ök. rendelet, hatályos 2017. szeptember 02-től.
Kiegészítette a 27/2013.(XI.04.) rendelet, hatályos 2013. november 5-től.
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(2) A Közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről
szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló
jogszabály rendelkezése az irányadó.
(3) A Képviselő-testület a hatósági szerződés jóváhagyásával és a 21/B. § (1), (3) bekezdése
szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

21/B. §
(1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással
fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén, önkormányzati
döntés alapján, az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel
érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül
köteles megszüntetni.
(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület
használatot biztosítani kell.
(3) Rendkívüli természeti esemény esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti esemény
megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti esemény a természetes,vagy épített
környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási
területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30
napon belül a közterület-használatot biztosítani kell.
21/C. §
(1) A fizetendő közterület használati díj 50 %-kal csökken, ha a film forgatásának célja
Albertirsa történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, művészeti értékeinek,
az épített és természeti környezet értékeinek, az albertirsai székhellyel működő
költségvetési szervek tevékenységének bemutatása.
(2) Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló
film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot.
(3) 53Az önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény 3. mellékletében meghatározott díj ellenében biztosítja.
VIII. fejezet54
Behajtási engedély
22. §
(1) Tehergépjármű-forgalomtól közúti jelzőtáblával védett övezetekbe, csak az erre a célra
kiadott, áthaladásra, behajtásra, s ezzel együtt korlátozott várakozásra jogosító
engedéllyel lehet behajtani.
53
54

Kiegészítette a 19/2017.(IX.01.) ök. rendelet, hatályos 2017. szeptember 02-től.
Módosította a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. július 1-től.
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(2) Behajtási engedély annak adható:
a) aki a védett övezetben állandó bejelentett lakóhellyel, lakástulajdonnal rendelkezik,
b) akinek a védett övezetben lévő intézményi tevékenysége céljához tehergépjármű
használata szükséges,
c) aki a védett övezetben telephellyel rendelkező vállalkozási tevékenységet folytat,
d) akinek eseti jelleggel van indokolt szüksége a védett övezetbe történő behajtásra,
e) aki a védett övezetben működő vállalkozásához árut szállít, szállíttat.
(3) A (2) bekezdés a)–d) pontokban felsorolt engedélyek csak akkor adhatók ki, ha a cél védett
övezeten kívüli útvonalról, illetve közterületről nem közelíthető meg.
23. §
(1)A cél megközelítésére kiadott vállalkozói behajtási engedély (áruszállítói) csak az
engedélyben meghatározott célállomás megközelítésére és elhagyására szolgál, a védett övezeten
belül 30 perc várakozásra, fel- és lerakodásra jogosít. A behajtás minden nap 6.00 órától 21.00
óráig engedélyezett.
(2)Vállalkozói behajtási engedély (szolgáltatói) alapján a város teljes védett területére behajtásra
jogosít, ott maximum 30 perc várakozási idő vehető igénybe, az engedélyt igénybe vevő a
gyalogosok és a járművek forgalmát nem akadályozhatja. A behajtás minden nap 6.00 órától
21.00 óráig engedélyezett.
(3)Ideiglenes behajtási engedély annak adható, akinek esetileg van szüksége a védett övezetbe
történő behajtásra. A kérelmező ez esetben meghatározott forgalmi rendszámot, útvonalat,
valamint a várakozási időtartamot pontosan meghatározó engedélyt kaphat, amely egy hónapig
érvényes. A behajtás minden nap 6.00 órától 21.00 óráig engedélyezett.
Mentességek a behajtási engedély alól
24. §
(1) A védett övezetben külön behajtási engedély nélkül közlekedhetnek és a feladat ellátásáig a
védett övezetekben tartózkodhatnak:
a) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, tűzoltók, mentők,
b) közmű üzemeltetők az általuk végzett közműjavítási, üzemzavar-elhárítási, felújítási
munkák végzése céljából,
c) a helyi tömegközlekedést lebonyolító járművek,
d) a helyi lakossági szemétszállítást végző önkormányzati megbízású tehergépkocsik,
e) a városgondnokság tevékenységét végző tehergépkocsik,
f) postai, valamint a távközlési szolgáltatást végző társaságok.
g) azok a helyi lakosok, akik a tehergépjárművet (3.500 kg-ig ) munkába járásra, otthonuk
megközelítésére és nem vállalkozóként, nem vállalkozás céljára használják.
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(2) A szolgáltatást végző járművön a szolgáltató nevét, telephelyét fel kell tüntetni. A védett
övezetekben történő tartózkodás indokoltságát az ellenőrző szervek részére hitelt érdemlő
módon (menetlevél, szerződés, megbízás stb.) a szolgáltató köteles igazolni.
7. Behajtási engedélyezés
25. §
(1) A behajtási engedélyre irányuló kérelmet írásban az önkormányzati hivatalban kell
benyújtani.
(2) A behajtási engedély meghatározott időtartamra, egy napra vagy hat hónapra vagy egy évre
engedélyezhető:
a) cél megközelítésére kiadott vállalkozói behajtási engedély (áruszállítói) időtartama egy
év,
b) vállalkozói behajtási engedély (szolgáltatói) időtartama: hat hónap vagy egy év,
c) ideiglenes behajtási engedély időtartama: egy nap,
d) rendszám nélküli (bianco) behajtási engedély időtartama: hat hónap vagy egy év.
(3) A behajtási engedélyt a polgármester adja ki.
26. §
A behajtási engedélyek a 7,5 tonna összsúlyú és e feletti tehergépjárművek esetén
térítéskötelesek, s ezek ellenértéke az alábbi:
a) cél megközelítésére kiadott vállalkozói behajtási engedély (áruszállítói):
16.500 Ft/év/tgk
b) vállalkozói behajtási engedély (szolgáltatói):
33.000,- Ft/év/tgk
16.500,- Ft/félév/tgk
c) ideiglenes behajtási engedély kiadási alkalmanként
7.000,- Ft/tgk/nap
d) rendszám nélküli (bianco) behajtási engedély
140.000,- Ft/év/tgk
70.000,- Ft/félév/tgk
27. §
(1) A féléves és éves behajtási engedély lejárata előtti leadása esetén visszatérítés nem
igényelhető.
(2) Amennyiben a behajtási engedéllyel rendelkező év közben a jármű forgalmi rendszámának
változása, gépjármű cseréje miatt az engedély módosítását, engedély elvesztése vagy
megrongálódása esetén cseréjét kéri, csak az eljárási illetéket és 3.000 Ft okmányköltséget
kell megfizetni.
(3) A védett övezetekben az engedélyes köteles a behajtási engedélyt a helyszínen magánál
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tartani és az ellenőrzésre jogosult személy felhívására felmutatni.
(4) A behajtási engedélyt meg kell vonni, ha a védett övezetekben nem az engedélyben
meghatározott jogosult használja, vagy az engedélytől eltérő célra és módon használja.”
IX. fejezet55
X. fejezet56
XI. fejezet
A rendelet hatálya
25.§
(1) E rendelet 2005. augusztus 01-én lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit, a folyamatban lévő közterület-használati ügyekben is alkalmazni kell.
(3) A rendelet mellékletét képező közterület-használati díjtáblázatot a rendelet hatályba lépésekor
engedéllyel rendelkezők tekintetében 2005. augusztus 01-től kell alkalmazni.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Albertirsa Nagyközség
Önkormányzatának 10/1999. (III. 26.) rendelete.
(5) 57
Záradék:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Albertirsa, 2005. június 24.
Fazekas László s.k.

Kovács Zoltánné s.k.

polgármester

jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. szeptember 11.
Kovács Zoltánné dr. s.k.
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
Hatályon kívül helyezte a 10/2016.(IV.29.) rendelet, hatályos 2016. április 30-tól.
57
Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XI.10.) rendelet, hatályos 2009. november 10-től.
55
56
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Megnevezés
Mértékegység:
1. A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
alapján építésügyi hatósági engedélyhez
és bejelentéshez kötött létesítmények
közterületen való elhelyezéséhez, vagy
annak közterületre való benyúlása
esetén.
a) árusító pavilon és építmény
(ideiglenes és lealapozott)
b) alapzatos zászlórúd
c) közterületen lealapozott építmény,
garázs
2. Üzlethomlokzatával érintkező
kipakolás
3. Önálló hirdető berendezés
a) mobil hirdető és reklámtáblák
b) fix reklám, hirdető vagy útbaigazító
tábla
c) alkalomszerű napidíjas hirdetés
d) útfeletti reklám átfeszítés
f) villanyoszlopra elhelyezett reklámtáblák
4. Közterületre kihelyezett automaták
(üdítő, rágógumi, stb.)
5. Vendéglátó-ipari előkert
6. Alkalmi árusítás *
7. Alkalmi mozgóárusítás
8. Idényjellegű árusítás
9. Kiállítás
10. Mutatványos tevékenység (cirkusz,
mozgó vidámpark)
11. Alkalmi rendezvények (sport,
kulturális rendezvény)
12. Vásár
13. Hatályon kívül helyezte a
27/2013.(XI.04.) rendelet, hatályos 2013.
november 5-től.
14. Építési munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag, építési törmelék
tárolása
1-3 hónapig
4-6 hónapig
6 hónaptól
15. Konténer elhelyezése
16. Tüzelőanyag tárolása 72 órát
meghaladóan
17. Hatósági jelzéssel nem rendelkező,
üzemképtelen járművek elhelyezése
18. Az engedély nélkül, vagy engedélytől
eltérő módon, közterületen tárol
hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű
elszállítása, tárolása és értékesítése:

a) Hatósági jelzéssel nem rendelkező
közterületen tárolt jármű elszállítása
b) Hatósági jelzéssel nem rendelkező
közterületről elszállított jármű tárolása
c) Hatósági jelzéssel nem rendelkező
közterületről elszállított jármű
értékesítéssel kapcsolatos költsége
19. Üzemanyagtöltő állomás
20. Közműépítés és javítás, valamint
egyéb ok miatt felbontott úttest és járda
bontási engedélyben előírt helyreállítási
idő elmulasztása esetén
21. Közúti közlekedéssel és fuvarozással
kapcsolatos
váróhelyi, állomáshelyi,
22
indítófülke, pénztárfülke, fedett
várakozóhelyiség, taxi állomáshely,
iparvágány elhelyezésére
22. Az egyes létesítményekhez a közút
területén kívül szükséges gépjármű
várakozó és tároló helyek céljára

Fizetendő
I. körzet

II. körzet

Ft/m2/hó

800

250

Ft/m2/hó

500
1000

200
1000

Ft/m2/hó

100

100

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

800
600

500
600

Ft/m2/nap
Ft/nap
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

100

Ft/m2/hó
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/nap

50
4000

400
2000

400
1500

600
1000
200
150
200

300
1000
100
75
100
15.000-150.000

Ft/nap

15.000

Ft/nap

15.000-150.000

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/db./nap
Ft/m2/nap

400
500
600
200
50

Ft/db/hó

200
250
300
150
50
1500

Ft/db

Min. 5000 Ft. vagy a ténylegesen felmerült költség

Ft/db./hó

Min. 1500 Ft. vagy a ténylegesen felmerült költség

Ft/db

Min. 10.000/5000 Ft. vagy a ténylegesen felmerült költség

Ft/m2/hó
Ft/m2/nap

200
500

200
250

Ft/db/év

8000

8000

Ft/m2/hó

200

100

*6. Módosította a 19/2017.(IX.01.) ök. rendelet, hatályos 2017. október 01-től.
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