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Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző 

Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2013. augusztus 5.  

 
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2008. (VI.25.) számú rendelete  

a közterület használat általános rendjéről 
 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LVX. törvény 8. § (1) bekezdése, 16. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.  
 

  
Általános rendelkezések 

 
 
1. § A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek községképi, 
községrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok 
figyelembevételével határozzák meg a közterület-használatot, a közterület 
felbontását és helyreállítását, a hirdetőberendezések és plakátok (falragaszok) 
elhelyezését. 
 
2. § (1) A rendelet hatálya Jászszentlászló község közigazgatási területére terjed ki. 
 (2) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati 
hatósági feladatokat átruházott hatáskörben Jászszentlászló Község Polgármestere 
látja el. 
 

Közterület -használat engedélyezése 
 
3. § (1) Közterület használati engedélyt kell beszerezni zöldfelület, burkolt vagy 
burkolatlan közterület bármilyen célú rendeltetéstől eltérő használatához 
 (2) Nem adható közterület-használati engedély: 

a.) közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység 
gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, szeszesital 
(kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve a vendéglátóipari egységek 
közterületből ideiglenesen kialakított kerthelyiségeit, 
b.)a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és 
anyagokelhelyezésére, 
c.) községképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések 
létesítésére, 
d.) sátorgarázs létesítésére, 
e.) olyan jármű elhelyezésére, amely hatósági jelzéssel nem rendelkezik, de a 
közúti forgalomban csak annak meglétével közlekedhet. 
f) haszonjármű tárolására. 

(3) Nem kell közterület-használai engedélyt beszerezni: 
a) díszítési célú tárgyak (pl. virágláda)elhelyzéséhez, amennyiben a forgalmat 
nem akadályozza, 
b) önkormányzat által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyzett 
közcélú, közterületi létesítmények és tárgyak elhelyezéséhez (pl. padok, 
szobrok) 
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c) úttartozékok, közúti közlekedés irányítására szolgáló berendezések 
elhelyezéséhez, 
d) közterületen, az alatta vagy felette elhelyezett közművek hibaelhárítása 
érdekében történő közterület használathoz. 

 
4. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet 
használni kívánja. 
(2) Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alakalmazni. 
(3) A közterülethasználati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a.) az engedélyt kérő nevét, lakóhelyét ( telephelyét) 
b) a közterülethasználat célját, idejét 
c) a Közterülethasználat helyének, módjának és mértékének pontos 
meghatározását 
d) önálló hirdetőberendezés, kirakatszekrény elhelyezése esetén a 
reklámhordozó méreteit, színösszeállítását, betűformáját 
e) ha a közterület használata építési munkával kapcsolatos, 2 példányban 
helyszínrajzot, M=1 : 1000, vagy M=1 : 500 az építmény helyének pontos 
megjelölésével, 
f) idényjellegű és alkalmi árusítás esetén a mobil árusítófülke megjelenését 
ábrázoló tervet, vagy fényképet 2 példányban, 
g) a tevékenység gyakorlására jogosító okirat ( pl működési engedély) 
megjelölését. 

 (4) Közterület használati engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 15 nap. 
 (5) Az engedély benyújtása iránti kérelem nem jogosít a közterület-használat 
megkezdésére. 
 
5. § (1) Amennyiben egy közterületi helyet több kérelmező kíván használni, a 
kérelmeket érkezési sorrendben kell elbírálni. 
(2) Az engedély lehet: 
   a) határozott idejű, ha a kérelemben határozott időre kérik, 
   b) határozatlan idejű. 
  
 

A közterület-használat megszüntetése és az engedély visszavonása 
 

6. § (1) A közterület-használat közérdekből (pl önkormányzati rendezvények, 
beruházások, tűzvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi szempontok 
érvényesülése miatt) bármikor megszüntethető. Ebben az esetben az engedélyes 
részére, kérésére másutt kell a közterület-használatot engedélyezni. 
(2) A polgármester – a közterület-használati engedély bevonására történő 
figyelmeztetés mellett, határidő kitűzésével – felszólítja a szabálytalanság 
megszüntetésére azt az engedélyest, aki: 
 a.) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról  
  fenntartásáról nem gondoskodik, 
 b.) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, 
 c.) az engedélyben szereplő terület környékét nem tartja rendbe, 
 d.) az engedélytől eltérő terméket árusít, illetve helyez el, 
 e.) a közterület-használati díjat határidőig nem fizeti meg, 
 f.) a számára engedélyezett közterület használatát másnak átengedi. 
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(3) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belüli kötelezettségének  nem 
tesz eleget, tőle a közterület-használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni. 
(4) Ha a közterület-használat megszűnik, az engedélyes saját költségén köteles az 
eredeti állapotot kártalanítás nélkül visszaállítani. 
 
 

A közterülethasználat egyéb szabályai 
 

7. § (1) A közterület-használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) 
köteles az igénybevett területet és környezetét tisztántartani, a keletkezett hulladék, 
szemét elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodni. 
 (2) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint a tevékenység 
folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói igazolvány, működési engedély, 
díjfizetésről szóló bizonylat, stb.) a helyszínen tartani és azokat az ellenőrző 
hatóságok részére felmutatni. 
(3) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. 
 
8. § (1) Közterületen szeszesital fogyasztása tilos. 
 (2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik: 

a.) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő 
árusítóhelyek közvetlen környékére, 
b.) vendéglátóipari előkertekre. 

 
Közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

 
9.§ (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a 
használó az engedélyező felhívására köteles a használatot megszűntetni, az eredeti 
állapotot helyreállítani. 
 (2) Ebben az esetben a használó a szabálysértési jogkövetkezményeken túl a 
közterület-használat díját is köteles megfizetni. 
 

Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt járművek tárolásának szabályai 
 
 
10. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatást (díj ellenében végzett személy -, illetve 
áruszállítás) személygépkocsival, tehergépkocsival, nyergesvontatóval, autóbusszal 
végző üzembentartó járművét a közúton kívül más közterülten is  közlekedési 
szabályok és rendeletek, betartásával tárolhatja. 
 (2) Tilos a közterületen közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 
személygépkocsi, tehergépkocsi, pótkocsi, nyergesvontató, autóbusz szerelése, 
javítása, karbantartása, mosása. 
Ezen rendelkezés nem vonatkozik a menetközben keletkezett műszaki hiba 
elhárítására. 
 

A közterülethasználati díj 
 
 
11.§ (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatért díjat kell fizetni. 
 Ennek mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. 
 (2) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során: 
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 a.) a létesítmény, ingóság által elfoglalt közterület nagyságának   
meghatározásánál a létesítmény, ingóság alapterületét és a   használatához 
szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe  venni, 
 b.) reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága a   mérvadó, 
 c.) minden megkezdett hónap, nap és m2 egésznek számít. 

 (3) Az engedélyes a közterület-használati díjat: 
  - egész évi használat esetén két részletben, a tárgyév január 31. és  július 
30. napjáig, 
 - évközi és hóközi kezdés esetén az engedély jogerőre emelkedését  követő 
5 napon belül a tárgyévi díjat, 
 - napi használat esetén egy összegben az engedély jogerőre   emelkedését 
követően azonnal köteles befizetni, Jászszentlászló  Községi Önkormányzat 
költségvetési számlájára. 

(4) A közterület-használati díjat – a rendelet mellékletében meghatározott 
díjtételek alapján – a polgármester állapítja meg. 
 

 
Mentesség a közterülethasználati díj fizetése alól 

 
12.§ Nem kell közterület-használati díjat fizetni, ha 

a.) a közterület kifejezetten sport, kulturális, jótékonysági célú gyűjtésekre 
vagy rendezvényekre veszik igénybe, 
b.) a választásokkal kapcsolatos hirdetéseknek (pavilonoknak) reklámoknak 
a választások idejére történő elhelyezésére, 
c.) a közterületet az önkormányzat saját beruházásában épülő, községi 
közérdekeket szolgáló létesítményekkel kapcsolatosan veszik igénybe. 

 
Hirdetőberendezések, plakátok elhelyezésének szabályai 

 
 
13.§ (1) Közterületen lábon álló (talajhoz rögzített) hirdető berendezést, hirdetőtáblát, 
reklámhordozó eszközt, cég- és címtáblát elhelyezni csak úgy szabad, ha az a 
községképi követelményeknek és a közlekedésbiztonsági előírásoknak  megfelel. 
 (2) Épület falán, kerítésen hirdető berendezést elhelyezni csak az épület vagy a 
kerítés tulajdonosának hozzájárulásával szabad, ha az a községképi 
követelményeknek és a közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel. 
 (3) A hirdető berendezéseken káprázást okozó fény nem alkalmazható,  felületük 
fényvisszaverő anyagból nem készülhet. 
 
14.§ (1) Épület falán, kerítésen, illetőleg közterületen más hirdetés, reklámozási 
céllal elhelyezett hirdető berendezésre csak annak tulajdonosa hozzájárulásával 
szabad plakátot elhelyezni. 
 (2) Tilos plakátot, hirdetést elhelyezni a fentiektől eltérő módon, továbbá élő  fára, 
elektromos és világító berendezésekre, közlekedési jelzőtáblákra,  közlekedési 
jelzőberendezésekre, illetőleg a forgalom szabályozására vagy  védelmére 
szolgáló berendezésekre, úttartozékokra és autóbuszváróra. 
 (3) Tilos politikai tartalmú plakátot elhelyezni állami vagy önkormányzati hatóság 
elhelyezésére szolgáló épületen, vagy azon belül. 
 
15.§ (1) A hirdető berendezések és plakátok nem sérthetik és veszélyeztethetik az 
élet- és testi épséget, a közerkölcsöt, a vagyonbiztonságot, a közlekedés rendjét. Az 
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ilyen jellegű plakátokat és hirdetéseket haladéktalanul el kell távolítani, az azt 
elhelyező vagy a berendezés tulajdonosának költségére. 
 (2) A szükségtelenné, illetve feleslegessé vált hirdető berendezést, plakátot az  azt 
elhelyezőnek és a hirdető berendezés tulajdonosának 15 napon belül el kell 
távolítani. 
 (3) A községképi szempontból nem megfelelő, továbbá a közterületen engedély  
nélkül elhelyezett hirdető berendezést és plakátot a polgármester – az eltávolításra 
vonatkozó felszólítás után 24 óra elteltével – a berendezés  tulajdonosának 
költségére leszerelheti és elszállíttathatja. 
 
 

A közterület filmforgatási célú használata 1 
 

 
15/A §. (1) A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) szerinti 
filmalkotás forgatás céljából történő közterület-használat ( a továbbiakban: 
filmforgatási célú közterület-használat)  vonatkozásában a rendelet szabályait ebben 
az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
(2)  A filmforgatási célú közterület-használattal összegfüggő, Mktv.ben meghatározott 
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 
 
 
15/B. § (1)  Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat által vagy 
megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények 
időtartamára, illetve terüeltére. 
 
(2)  A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 napot, mely 
indokolt esetben legfeljebb két  alkalommal meghosszabbítható.  
 
(3) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti 
időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is 
engedélyezhető. 
 
(4)  A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Jászszentlászló 
község közigazgatási területén  lévő, turisztikailag kiemelt központi területek: 
Központi park 
Kerek-tó és a hozzá kapcsolódó területek.  
 
(5)  A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb 
parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb 
parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-
használat 50 %-át. A stáb parkolására díszburkolattal ellátott közterület nem 
használható 
 
(6)  A kérelmező a tevékenység során köteles tartózkodni a közterület más 
használóinak szükségtelen zavarásától.  
 

                                            
1
 Módosította a 16/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos:2013. július 25. 
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(7) A  filmforgatási célú közterület-használatot akadályozó, de a kérelmezőnek nem 
felróható, valamint rendkívüli természeti esemény esetén a közterület-használati 
engedélyt olyan időtartamra kell meghosszabbítani, és a közterület-használatot 
engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. Az akadály elhárulása után, 
az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 15 napon belül újra biztosítani 
kell.  
 
 
15/C. § (1) A fizetendő díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.  
 
(2) A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a film forgatásának célja Jászszentlászló 
történelmének, kulturális örökségeinek, egyházi életének, gazdasági, művészeti 
értékeinek, sport és kulturális életének, épített és természeti környezet értékeinek 
bemutatása. 
 
(3)  Mentes a közterület-használati díj alól: 

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 
b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása, 
c) a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy 
d) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása. 

 
 

Szabálysértési rendelkezések 
16.§ 2 
 

Értelmező rendelkezések 
 
 
17.§ E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a.) a közterület fogalma: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy 
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a  rendeltetésnek 
megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. 
Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze – 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), a közművek elhelyezése, 
b.) alkalmi vásár: néhány napos (max. 15 nap), általában rendezvénnyel 
összekötött árusítás, 
c.) egyéb árucikk: játék, bazár, kegytárgy, virág, illetve egyéb idénycikk, 
d.) árusító és egyéb fülke (pavilon) 12 m2 bruttó alapterületet meg  nem 
haladó, bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetekből készült, illetve 
könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy csoportosan 
 telepített,környezetébe illeszkedő földszintes építmény, 
e.) idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett, 
árusítóhelyekre alapozott, időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb 
egy szezonra – maximum 8 hónapi időtartamra -, eseményre szóló 
kereskedelmi, javító, szolgáltató tevékenység, 

                                            
2
 Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VI.08.) 4.§-a . Hatályos: 2012. június 1.  
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f.) alkalmi és mozgó árusítás: az idényjellegű árusításhoz hasonló  feltételek 
mellett, de annál lényegesen rövidebb időtartamra, szezononként, legfeljebb 
egy alkalommal 1-30 napot meg nemhaladó, mobil vagy hordozható 
berendezésből történő közterületi árusítási lehetőség, 
g.) hirdetőberendezés, hirdetőtábla, reklámhordozó eszköz: minden olyan a 
KRESZ-ben, illetve ágazati szabványban nem szereplő tábla, eszköz, 
amelynek az a célja, hogy a járdán és a közúton közlekedők  figyelmét 
felhívja valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, 
létesítményre, 
h.) plakát: falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép. 

 
 

V. FEJEZET 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
 
18.§ Ezen rendelet 2008. július 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület 
használat általános rendjéről szóló 7/1998.(VI.9.) Kt. számú rendelet, az azt 
módosító 5/2004.(I.30.) Kt. számú és 11/2005.(X.31.) számú rendelet. 
 
 
 
 
 
      Papp József Kovács Tímea 
     polgármester körjegyző 
 
 
 
 
 
 

 Záradék: A rendelet kihirdetve 2008. június 25-én. 
 
                                                                                  Kovács Tímea s.k.  
                                                                                        körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
/2008.(VI.24.). számú rendelet melléklete 

 
 

K ö z t e r ü l e t  h a s z n á l a t i  d í j a k  m é r t é k e  
 
 
a.) Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 200 Ft/m2/hó 
 kirakatszekrény, üzleti védőtető ernyőszerkezet, 
 hirdető berendezés, cég és címtábla  
 
b.) Árusító és egyéb fülke 200 Ft/m2/hó 
 
c.) Gép erejű gépkocsik (gépkocsinként) 800 Ft/hó 
 
d.) Az egyes létesítményhez szükséges gépjármű 
 várakozóhely (gépkocsi álláshelyenként) 1.000 Ft/év 
 
e.) Teher-és különleges gépjárművek, valamint ezek  
 vontatmányinak elhelyezése (gépjárművenként 
 vontatmányonként) 200 Ft/m2/hó 
 
f.) Önálló hirdető berendezés, reklámtábla 300 Ft/m2/hó 
 
g.) Építési munkával kapcsolatos állványzat, 
 építőanyag és törmelék 100 Ft/m2/hó 
 
h.) Idényjellegű javító és szolgáltató tevékenység 45 Ft/m2/hó 
 
i.) Vendéglátóipari előkert 300 Ft/m2/hó 
 
j.) Film, televízió felvétel 300 Ft/m2/nap 
 
k.) Alkalmi vásár    200 Ft/m2/nap 
 
l.) Mutatványos tevékenység 50 Ft/m2/nap 
 
m.) Közterület használatra még át nem adott 
 közterület, ideiglenes használata 5 Ft/m2/év 
 
n.) Járművek megőrzésére és árusítására szolgáló közterület 40 Ft/m2/hó 
 
 


