11/1999. (IV. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete
A közterületek használatáról, rendjéről,1 illetve a közterületek bontásáról
és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók elhelyezéséről
Módosította: 14/2000. (III. 30.) , és a 18/2003. (III. 27.) ÖKT. rendelet , a 15/2005. (IV.
29.) ÖKT. rendelet, a 25/2005. (IX. 30.)ÖKT. rendelet, a 42/2005. (XII. 23.) ÖKT.
rendelete, a 23/2006. (Iv.28.)ÖKT. rendelet, a 10/2007.(III.01) ÖKT. rendelet, a
21/2007.(V.31.)ÖKT. rendelete, a 12/2008.(III.28.) ÖKT rendelete, a 21/2008. (VIII. 28.)
ÖKT rendelet a 32/2008. (X.30.) ÖKT. rendelet , a 10/2009.(III.26.) ÖKT. rendelet ,
29/2009.(XI.26.) ÖKT. rendelet , 10/2010.(II.25.) a 21/2012.(V.31.) a 34/2012.(XI.29.) , a
43/2012.(XII.13.) , a 11/2014.(III.27.), a 6/2015.(III.26.) , a 32/2016.(X.27.) , a
5/2018.(III.1.) és a 7/2020.(II.27.) Önk.rendelet
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2020.február 28.-án)

2

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, és a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.LXV. tv. 10.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd város közigazgatási területén az
önkormányzat tulajdonában álló közterületekre.
3

(2) a város területe – a rendelet alkalmazása szempontjából – a közterület-használatának
szempontja szerint 2 körzetre osztható. (“A” és “B”), (az 1. melléklet szerint)
(3) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a közhasználatra szolgáló minden
olyan 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, szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

1

Módosította: a 18/2003. (III. 27.) ÖKT. r. 1. § Hatályos: 2003. V. 15-től
Módosította: a 6/2015. (III. 26.) Önk. r. Hatályos: 2015. IV. 1-től
3
Módosította: az 5/2018. (III. 1.) Önk. r.50.§.a) pontja. Hatályos: 2018. III. 15-től
2

II.
A KÖZTERÜLET HASZNÁLATA ÉS A 4HATÓSÁGI SZERZŐDÉS
2. § (1) A közterület rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között –
bárki szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbítja.
(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület, van
annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben
megfogalmazott módon akadályozza.
(4) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (továbbiakban közterület-használat) a
tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is tartalmazó szerződés kötése (a
továbbiakban együtt: 5hatósági szerződés) szükséges.
(5) 6Hatósági szerződést kell beszerezni:
a)7Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszegély, átfeszítő kötél, cég- és cím 8- és
reklámtábla elhelyezéséhez.
b)Hirdető-berendezés és reklámhordozó elnyeréséhez.
c)Árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, üzlet létesítéséhez,
illetve a már meglévő árusítóhelyhez, pavilonok, üzletek működéséhez, mozgó árusítóhely
létesítéséhez, további mozgóárusításhoz.
d)A köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, amennyiben azok
nem a közút tartozékai.
e)Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, totó-lottó, valamint egyéb
engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, valamint utcai árusító
automaták (pl. pénzváltó).
9
f)Építési munkával kapcsolatos – építési engedélyhez nem kötött – létesítmények,
valamint építmények, elhelyezéséhez, tárolásához, építési munkák végzése esetén a szükséges
mértékű közterülethasználathoz, közterületen való építési munkák végzéséhez.
g)Alkalmi és mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez.
h)Kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység
folytatásához, ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez.
i)a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátóipari hasznosításához
(pl.vendéglátóipari terasz, előkert, valamint a tulajdonos hozzájárulásával egyedi esetekben is.
4

Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2) bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
5
25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet 12. § (2) bek.
Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba lépése után
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
6
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba
lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
7
Módosította a 21/2008. (VIII.28.)ÖKT.rendelet 1.§. (1.)bek. Hatályos 2008. IX. 01-től.
8
Módosította: a 29/2009. (XI. 26.) ÖKT. r. 2. § Hatályos: 2009. XI. 26-tól
9
Módosította a 32/2008. (X.30.)ÖKT.rendelet 1.§. (1.)bek. Hatályos 2008. XI.01-től.
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j)tüzelőanyag, tüzifa 1 hónapon túli tárolása.

(6) 11Nem kell hatósági szerződés:
a)12Üzlethomlokzat, kirakatszekrény, árú -, cég- és 13reklámtábla elhelyezéséhez, ha az a
közterülettől 10 cm-en túl nem nyúlik be.
b)Az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó
munkálatok elvégzéséhez.
14 15
c) Magánszemélyek részére szállított tüzelő közterületen való tárolásához, ha annak
időtartama nem haladja meg az egy hónapot,
16
d) építőanyag és törmelék közterületen történő tárolásához, rakodásához, ha annak
időtartama nem haladja meg az egy hetet.
e) 17Védőtető, ernyőszerkezet építésügyi hatóság által jóváhagyott elhelyezéséhez.
f) 18A saját üzlete (telephelye, iroda, stb.) elé kihelyezett saját tevékenységével
kapcsolatos 1 db. 1,0 m2 –es nagyságot meg nem haladó mozgatható hirdetőtábla
(reklámtábla) után.
19
g) ga.)a jelen rendelet 1. sz. melléklet (2) pontjában szereplő, az 1. és a 3. sz. körzetben
az adott ingatlanon/ingatlanban folytatott tevékenység hirdetését, reklámozását szolgáló
– anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére,
gb.) a jelen rendelet 1. sz. melléklet (2) pontjában szereplő, az 1. és 3. számú
körzetekben az ingatlan tulajdonosa által végzett tevékenység hirdetését, reklámozását
szolgáló, anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére (függetlenül a tevékenység
végzésének tényleges helyétől),
gc.) A ga.) és gb.) alponotkban említett esetekben és helyeken folytatott tevékenységhez
szorosan kapcsolódó termékek, szolgáltatások hirdetését, reklámozását szolgáló –
anyagától független – reklámeszköz elhelyezésére.
20
h.) Építési adatokról (határidőkről, kivitelezőről, felelős műszaki vezetőkről) tájékoztató,
csak az építés időtartamáifg kihelyezett tábla, felirat után, illetve olyan táblák esetén,
melyek pályázatokból megvalósult projekteknél a pályázatra utaló tartalommal bírnak
és amelyek elhelyezését a pályázat kiírója követeli meg.
(7) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:
a)Tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az
utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja;
21
-ha a buszvárók érkezési és távozási oldalán lévő felületek reklám céljára történő
hasznosítása történik.
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Kiegészítette a 10/2009. (III.26.)ÖKT.rendelet 1.§. (1.)bek. Hatályos 2009. IV.01-től.
Módosította:25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet rendelete
VI.Fejezet 12. § (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.)
rendelkezéseit a hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
12
Módosította a 21/2008. (VIII.28.) ÖKT rendelet 1.§. (2) bek. Hatályos 2008. szeptember 1-től.
13
Módosította: a 29/2009. (XI. 26.) ÖKT. r. 3. § Hatályos: 2009. XI. 26-tól.
14
Módosította a 32/2008. (X.30.) ÖKT rendelet 2.§. (1) bek. Hatályos 2008. XI. 01-től.
15
Módosította: 10/2007.(III.01.)ÖKT rendelet 1.§-a. Hatályos: 2007.03.01-től
.
16
Módosította a 32/2008. (X.30.) ÖKT rendelet 2.§. (1) bek. Hatályos 2008. XI. 01-től.
17
Módosította a 21/2008. (VIII.28.) ÖKT rendelet 1.§.(3) bek. Hatályos 2008. szeptember 1-től.
18
Módosította a 21/2008. (VIII.28.) ÖKT rendelet 1. §. (4) bekezdés. Hatályos: 2008. szeptember 1-től.
19
Kiegészítette: a 29/2009. (XI. 26.) ÖKT. r. 3. § Hatályos: 2009. XI. 26-tól.
20
Kiegészítette: a 29/2009. (XI. 26.) ÖKT. r. 3. § Hatályos: 2009. XI. 26-tól.
21
Módosította: a 29/2009. (XI. 26.) ÖKT. r. 4. § Hatályos: 2009. XI. 26-tól.
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22

b)Olyan járdaszakaszra, ahol a közterületen elhelyezni tervezett létesítmény a gyalogos
közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná.
c)Jármű iparszerű javítására.
d)Közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, erotikus termékek bemutatására,
értékesítésére.
e)A közút és járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára történő
használatára.
f)A közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére.
g)Városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések létesítése.
h)Műszakilag üzemképtelen járművek tárolására, kivéve a 12.§.(2) bekezdésében
meghatározottak.
i)Sátorgarázs létesítésére.
23
j)építőanyag és törmelék közterületen történő tárolásához, ha annak időtartama
meghaladja az egy hetet.
(8) 24
(9) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Filmtörvény) szerinti
filmforgatás esetén a közterület használatára a Filmtörvény szerinti eljárást kell alkalmazni
azzal, hogy a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a
rendkívüli természeti események esetén az igényelt közterületet 30 napon belül ismételten
biztosítani kell.
25

III.
A 26HATÓSÁGI SZERZŐDÉS IRÁNTI KÉRELEM
3. § (1) A 27hatósági szerződés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a)Zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására
vonatkozó megrendelő példányát.
b)Hirdetőberendezés, kirakatszekrény elhelyezése esetén:
–a helyszínrajzot 2 példányban M=1:1000, vagy M=1:500 méretarányban a berendezés
helyének megjelölésével, méretezésével és
–a berendezés terveit 2 példányban olyan méretarányban, amely a részletet is egyértelműen
ábrázolja (betűforma, ill. felirat egységes megjelenése, színek megjelölése).

22

Módosította a 32/2008. (X.30.) ÖKT rendelet 3.§. (1) bek. Hatályos 2008. XI. 01-től.
Módosította a 32/2008. (X.30.) ÖKT rendelet 3.§. (2) bek. Hatályos 2008. XI. 01-től.
24
Hatályon kívül helyezte a 21/2007.(V.31.)ÖKT. rendelet 4.§-a 2007.V.31-től.
25
Módosította a 32/2016.(X.27.) Önk. rendelet 1.§.-a. Hatályos 2016. X.28.-tól.
26
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
27
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
23

c)Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos, két példányban
helyszínrajzot M=1:1000, vagy 1:500 méretarányban az építmény helyének pontos
megjelölésével.
d)Amennyiben a közterület használata a forgalmat befolyásolja, M=1000, vagy M=500
méretarányú forgalomterelési tervet két példányban.
e)Vásár, mutatványos tevékenység, egyéb kulturális rendezvény esetében a terület
takarítására, szemét, hulladék elhelyezésére szolgáló tárolók bérlésére, ezek elszállítására
vonatkozó megrendelés, ill. szerződés másolatát.
f)A kérelmező nevét és lakóhelyét, illetve székhelyének és telephelyének címét.
g)A közterület-használat célját és időtartamát.
h)A közterület-használat helyének, pontos területnagyságának és módjának
meghatározását.
(2) A 28hatósági szerződés csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy
meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható. A közterületi hozzájárulás nem pótolja a
jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (pl. építésügyi,
egészségügyi, rendészeti szakhatóságok engedélyezései) beszerzését.
(3) A 29 hatósági szerződést annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési
engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkálatokkal összefüggő
ideiglenes közterület-használat esetében pedig az építtetőnek, vagy a kivitelezőnek kell a
közterület-használati hozzájárulást beszereznie.
30

(4) 31Alkalmi árusítás, mutatványos tevékenység, mozgóárusítás-büfékocsi, reklámcélú,
vagy vállalkozási rendezvények, termékbemutató, kiállítás esetén a hatósági szerződés
aláírásával egyidejűleg, a hatósági szerződés jogosultja 20.000.- Ft összegű óvadékot nyújt
készpénzben a hatósági szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítésének biztosítására.
IV.
32

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS

4. § (1) A 33hatósági szerződési kérelem elbírálására a polgármester jogosult, jelen
rendeletben foglalt rendelkezések fegyelembevételével.
28

Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. §. (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
29
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI. Fejezet
12. §. (1)bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
30
Módosította: 21/2007.(V.31.)ÖKT.r.1.§-a. Hatályos: 2007.V.31-től.
31
Módosította a 21/2008. (VIII. 28.) ÖKT rendelet 2. §-a. Hatályos: 2008. szeptember 1-től.
32
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. §. (1)bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
33
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. §. (1)bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(2) A 34hatósági szerződési kérelem elbírálása során figyelembe kell venni Szentgotthárd
Általános Rendezési Tervét és az adott területre (közterületre) vonatkozó Részletes Rendezési
Tervet, a városképi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat
kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is. 35A
közterület-használat ügyében a kérelmezővel hatósági szerződés kötésére van lehetőség a Ket.
előírásainak megfelelően.
(3) A reklám, illetve a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem
akadályoztatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és
önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését.
(4) A 36hatósági szerződés időtartama az egy évet nem haladhatja meg.
(5) A közterület-használat területét az igénybevevő kezdeményezésére az igénybevétel
előtt helyszíni bejárás során kell átadni, illetve igénybevétel után visszavenni,37 alkalmi
árusítás esetén az igénybevétel után a közterület használattal érintett területet helyszíni bejárás
során kell visszavenni.
5. § (1) A 38hatósági szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a)A jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét.
b)A közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek
bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes.
c)A közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos
meghatározását.
d)Utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában
foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes.
e)A hozzájárulás érvényének megszűnése, vagy annak visszavonása esetén az eredeti
állapot – kártalanítási igény nélküli – helyreállításának kötelezettségét.
f)Közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének
módját.
g)A közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és
kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a
munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást.
h)A közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és
tisztántartási kötelezettség előírásait.
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Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba
lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
35
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. §. (1)bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
36
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
37
Módosította: 21/2007.(V.31.)ÖKT.r.2.§-a. Hatályos: 2007.V.31-től.
38
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
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i) Az óvadék nyújtására vonatkozó nyilatkozatot; az óvadék összegét; azt a nyilatkozatot,
hogy az óvadékot az óvadék jogosultja nem használhatja, azt elkülönítetten kezeli; az óvadék
visszafizetése készpénzben vagy utalással történik; s az óvadék visszajár, ha az alapul
szolgáló követelés megszünt. Az óvadékra egyebekben a Polgári törvénykönyv előírásait kell
alkalmazni.
(2) A 40hatósági szerződést meg kell küldeni:
a)A kérelmezőnek.
b)Az eljárásban érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak.
c)A közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek.
d)Mindazoknak a felügyeleti, ellenőrző és rendészeti hatóságoknak, amelyek hatáskörét a
közterület-használattal kapcsolatos tevékenység érinti.
(3) A

41

hatósági szerződés megtagadását közölni kell a kérelmezővel.

(4) A 42hatósági szerződés eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a
tevékenységet folytató személy köteles a helyszínem magánál tartani és az ellenőrzésre
jogosult személyek (10.§.) felhívására felmutatni.
V.
A 43HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÉRVÉNYÉNEK MEGSZŰNÉSE ÉS A 44HATÓSÁGI
SZERZŐDÉS SZÜNETELTETÉSE
6. § (1) A 45hatósági szerződés megszűnik:
a)A 46szerződésben meghatározott idő elteltével.
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Módosította: 21/2007.(V.31.)ÖKT.r.3.§-a. Hatályos: 2007.V.31-től.
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba
lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
41
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba
lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
42
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba
lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
43
Módosította: 25/2005.IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. §. (2) bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
44
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. §.(2) bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
45
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba
lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
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b)A 47szerződésben meghatározott feltétel bekövetkeztével.
c)A közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti
visszavonással és
d)a 48szerződésben, vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos
tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli
visszavonással.
(2) Megszűnik a 49hatósági szerződés érvénye a jogosult halálával vagy – jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével.
(3) Megszűnik a 50hatósági szerződés érvénye akkor is, ha a jogosult bejelenti a
tulajdonosnak, hogy a közterület-használatával felhagy és a hozzájárulást egyidejűleg
visszaadja.
(4) 51A hatósági szerződés érvénye a lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre
meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és a meghosszabbítás engedélyezésére
az e rendeletben az eredeti hozzájárulás megadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
7. § (1) A közterület tulajdonosa fontos közérdekből a közterület-használatának
szüneteltetését rendelheti el.
(2) A közterület-használat szüneteltetésének ideje nem számít bele a közterület-használati
hozzájárulás érvényének idejébe.
(3) 52A hatósági szerződés szünetelésének ideje nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás
lejártáig még hátralévő idő.
8. § (1) Ha a 53hatósági szerződés érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül
köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul
helyreállítani.
46

Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
47
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. §. (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
48
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba
lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
49
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete
VI.Fejezet6 12. § (2) bek. Hatályos: 2005. XI. 01-től.
50
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek.hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba
lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
51
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. §. (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
52
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2) bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(2) A közterület tulajdonosa az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség
teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a
jogosult kérelmére.
(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati
díj megfizetésére – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba,
ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
VI.
A JOGELLENES KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT KÖVETKEZMÉNYEI
9. § (1) A 54hatósági szerződést a felszólítást követő 24 órán belül vissza kell vonna attól a
használótól, aki:
a)szennyezett, piszkos berendezésből árusít,
b)a közterületen elhelyezett berendezés, műtárgy, reklámtábla stb. fenntartásáról nem
gondoskodik.
c)az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el,
d)az engedélyben szereplő terület környékét nem tartja rendben, ott göngyöleget, árut tárol,
e)az engedélytől eltérő terméket árusít, illetve rak ki,
f)a számára engedélyezett közterület-használatát másnak átengedi.
(2) Aki 55hatósági szerződés nélkül azt meghaladó mértékben használ, köteles a
tulajdonos, vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul
megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának
helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos az eredeti állapot
helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a
helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.
(3) A tulajdonos az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és a (2)
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 költségei ebben az
esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
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Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek.Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba
lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
54
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2)bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
55
Módosította: 25/2005. (IX. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete VI.Fejezet
12. § (2) bek. Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a
hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

VII.
A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBEN RÉSZT VEVŐ, ILLETVE ERRE NEM ALKALMAS
JÁRMŰVEK KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE
10. §56 (1)A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más
közterületen nem tárolható, kivéve, ha az üzembentartó a közúti közlekedési szolgáltatást
legfeljebb 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegű gépjárművel végzi.
(2)57 Nem minősül tárolásnak a folyamatos áru le- és felrakásához - amennyiben ez a 4
órát nem haladja meg -, illetve az okmánykezeléshez szükséges egy helyben maradás,
valamint a vendéglátó ipari egységek parkolóiban a vendégek szállítását végző, illetve a
kijelölt fizetőparkolókban álló járművek parkolása. E fejezet alkalmazásában jármű a közúti
szállító-vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is, kivéve
megkülönböztető fény- és hangjelzőkészülékkel jogszerűen felszerelt járművek.
(3)58 Hatósági engedély nélküli vagy üzemképtelen, vagy a közúti közlekedésben való
részvételre alkalmatlan járművet tömegközlekedési útvonalon, járdán, járdaszigeten, erdőben,
zöldterületen nem, más közterületen – a KRESZ szabályait betartva- legfeljebb 30 napig lehet
tárolni.
(4)59 A közterület-felügyelő a (1) és (3) bekezdésben meghatározott járművek
közterületen történő szabálytalan elhelyezésének észlelésével egyidejűleg a járműnyilvántartásból megkért és közölt adatok alapján felderíti a jármű tulajdonosának, vagy
elhelyezőjének (továbbiakban: tulajdonos) személyét és ennek megállapítása után köteles
felszólítania a tulajdonost járművének azonnali elszállítására.
(5)60 Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a közterület-felügyelő (4) bekezdés
szerinti felszólításának, vagy a tulajdonos személyét nem sikerül felderítenie, akkor a
közterület-felügyelőnek írásban kell felszólítania a szabálytalanul elhelyezett jármű
tulajdonosát a járművének elszállítására. A felügyelő a felszólítást köteles a tulajdonosnak
átadni, vagy a járműre jól látható helyen elhelyezni.
(6)61 Az (5) bekezdés szerinti felszólításnak tartalmaznia kell:
56

Módosította:15/2005. (IV. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 1.§a.Hatályos: 2005. június 1.-től
57
Módosította: 15/2005. (IV. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 1. §-a.
Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba lépése után
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
58
Módosította: 15/2005. (IV. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 1. §-a.
Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba lépése után
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
59
Módosította: 15/2005. (IV. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 1. §-a.
Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba lépése után
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
60
Módosította: 15/2005. (I. 28.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 1. §-a.
Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba lépése után
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
61
Módosította:15/2005. (IV. 29.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet 1. §-a.
Hatályos: Ez a módosítás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. Törvény hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. (2005. XI. 01.) rendelkezéseit a hatályba lépése után
keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

–a felszólításra feljogosított szerv nevét;
–a felszólítás okát a jogalap megjelölésével;
–a felszólítás pontos idejét (év,hó,nap,óra,perc);
–a szabálytalanul elhelyezett jármű forgalmi rendszámát, típusát, színét;
–a felszólításban előírt cselekmény elmulasztásának következményeit, költségeit;
–a közterület-felügyelő nevét, aláírását
(7)62 Az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatást külföldi rendszámú jármű esetén angol és
német nyelven is el kell helyezni.
(8)63 Azt a (1) és (3) bekezdésben meghatározott járművet, amelyet a tulajdonosa a
közterület-felügyelő (5) bekezdés szerinti írásbeli felszólítása ellenére 48 órán belül nem
szállít el a közterületről, illetve amelynek tulajdonosa egyenlőre ismeretlen, a rendőrség,
valamint a közterület-felügyelet (továbbiakban együtt: elszállíttató) a tulajdonos vagy a
gépjármű elhelyezőjének (továbbiakban: kötelezett) költségére és veszélyére, az e célra
kijelölt helyre elszállítathatja és tárolhatja. Az elszállítás az intézkedő felügyelő helyszíni
jelenléte mellett történhet meg.
(9)64 Az elszállítás megkezdése előtt az intézkedést végző közterület-felügyelő a (8)
bekezdésben meghatározott járműről az elszállításban közreműködő szervvel együtt kívülről,
továbbá – lehetőség szerint – belülről fényképfelvételt kell készítenie és a jármű leírását,
felszereltségét, valamint – ha jármű felnyitható – a benne található egyéb tárgyak felsorolását
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv felvételénél két hatósági tanú jelenléte
szükséges. A közterület-felügyelő a jármű elszállításával egyidejűleg köteles a kötelezett
személyét írásban értesítenie járművének tárolási helyről és fel kell szólítania a jármű tárolási
helyről történő azonnali elszállítására és az intézkedés során felmerült összes költségek
megfizetésére.
(10)65 Az intézkedés során úgy kell eljárni, hogy az elszállításkor a járműben sérülés
vagy egyéb károsodás ne keletkezzen.
(11)66 A jármű elszállításakor – a helyszínre érkező járműtulajdonos kérelmére – az
intézkedést félbe kell szakítani, illetve meg kell szüntetni, ha ezzel az intézkedés
alkalmazására okot adó körülményt megszünteti és a felmerült összes költséget megtéríti.
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(12)67 A (8) bekezdés szerint elszállított járművek tárolásának kijelölt helyszíne:
Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat (továbbiakban: Közszolgáltató Vállalat) telephelye
(9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8.). A kijelölt helyre szállított járművek tárolásáról és
őrzéséről a Közszolgáltató Vállalat az elszállítás napjától köteles gondoskodni.
(13)68 A Közszolgáltató Vállalat a kötelezettnek, az összességében felmerülő költségek
kiegyenlítése után a járművet köteles kiadni.
11. § (1) Üzemképtelen, a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan gápjárművet
közterületen engedély nélkül legfeljebb 15 napig lehet tárolni.
VIII.
KÖZTERÜLETEK DÍJA
12. § (1) a közterület használatáért közterület-használat díjat kell fizetni.
A díjat a jogosult a közterület tényleges használatáért, illetve a közterületen elhelyezett
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(2) A közterület-használati díjat a tulajdonos állapítja meg. Ennek mértékét a rendelet 2.sz.
melléklete tartalmazza.
(3) A díjkötelezettség megállapítása során:
a)a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény
alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.
b)Reklámtábla, hirdetőberendezés elhelyezés esetén a reklámfelület nagysága a mérvadó.
c)Minden megkezdett hónap, nap és m2 egésznek számít.
(4) A közterület-használat díja:
a)egész évi használat esetén a tárgy év január 15. napjáig,
b)évközi és hóközi kezdés esetén a hozzájárulás kiadását követő 30 napon belül –
amennyiben 12 hónapot felölelő közterület-használatról van szó – egy összegben,
c)évközi és hóközi kezdés esetén, amennyiben nem egy évet felölelő közterülethasználatról van szó, úgy a hozzájárulás kiadását követő 15 napon belül minden hónap 15-ig
kell a megállapított havi díjat,
d)napi használat esetén egy összegben, a hozzájárulás kiadását követő 3 napon belül kell
befizetni.
(5) Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének
meghosszabbítása idejére (8.§.(3) bek.) az egyébként irányadó közterület-használati díj
kétszerese állapítható meg.
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(6) a tulajdonos megbízásából a polgármester indokolt esetben (közérdek, szociális helyzet
stb.) – kérelemre – a közterület-használati díj fizetésére részletfizetést engedélyezhet, illetve a
díj fizetése alól részben vagy egészben felmentést adhat.
(7) a tulajdonos (Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete) nemzetközi,
vagy országos jelentőségű rendezvény, illetve más kiemelkedő esemény alkalmával a
tulajdonában lévő területeken a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott közterülethasználati díjaktól eltérő díjtételeket is alkalmazhat.
IX.
MENTESSÉG A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ FIZETÉSE ALÓL
13. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a)A közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló
létesítményekért és tárgyakért.
b)A szobrok, emlékművek, dísz-kutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak
elhelyezéséért.
c)a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a
vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért.
d)Azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély
vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen.
e)69A vállalkozónak, a vállalkozásnak a saját üzlete (telephelye, iroda, stb.) elé kihelyezett
1 db. 1,0 m2 –es nagyságot meg nem haladó, az üzletben (telephelyén, irodában, stb.)
folytatott tevékenységet hirdető mozgatható hirdetőtábla után.
70
f) Önkormányzat megrendelésére folyó építési beruházások miatti közterület-használat
esetén.

X.
A KÖZTERÜLET BONTÁSA
14. § (1) A közterület bontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a)a kérelmező nevét, és állandó lakó- (telep) helyének címét,
b)a közterületbontás céljának megjelölését,
c)az érintett közterület-burkolatok mennyiségét (m2), és minőségének (út, járda,
burkolatfajta) megjelölését,
d)a fakivágási engedélyt,
e)a munkálatok által érintett zöldfelület nagyságát és jellegét, ezen túlmenően a terület
fenntartójának szakvéleményét,
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f)a végleges helyreállításra vonatkozó megrendelő egy példányát,
g)a beruházó, a kivitelező, továbbá a közterület helyreállítását végző szerv nevét és címét.
(2) Amennyiben a kérelmező olyan mértékű közterületbontáshoz kér hozzájárulást, amely
munkát valamely ok miatt szakaszolni kell, az engedélyt e szakaszokkal kell megadni.
(3) Ha a körülmények úgy indokolják, a hozzájárulásban két határidőt kell megállapítani.
a)az ideiglenes helyreállítás határidejét,
b)a végleges helyreállítás határidejét.
(4) Forgalombiztonsági okokból előírható a közterület azonnali helyreállítása.
15. § (1) A közterületet felbontani csak a tulajdonos hozzájárulásának birtokában és az
abban előírtak szerint szabad, kivéve, ha az élet- és vagyonvédelem érdekében azonnal
bontani kell.
(2) Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterület-burkolatok bontása során a
technológiai előírásokat be kell tartani.
(3) Amennyiben a hozzájárulásban foglalt határidő lejárt, a munkavégzés engedély
nélkülinek minősül, kivéve, ha a határidőt meghosszabbították.
(4) December 1. és március 1. közötti időszakban a közterületet felbontani csak kivételesen
indokolt esetben lehet.
(5) szükség esetén előírható a forgalomkorlátozási, forgalomterelési terv készíttetése.
(6) Indokolt esetben a közművezeték építése csak átfúrással (átsajtolással) engedélyezhető.
(7)Az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belül közterület-bontási hozzájárulás csak
különösen indokolt esetben adható.
XI.
A KÖZTERÜLET HELYREÁLLÍTÁSA
16. § (1) A közterület helyreállítását csak a hozzájárulásban meghatározott kivitelező
végezheti.
(2) A munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszaönteni 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 városközpontban a téli hónapokban végzett közműépítés esetén a szabvány szerinti
tömörítés biztosítása érdekében minden esetben teljes talajcserét kell alkalmazni. Az így
visszatöltött munkaárokra ideiglenes burkolatot kell elhelyezni.
(4) A burkolat bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell végezni:
a)A helyreállítást a felbontottal legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet
építésével kell végezni.
b)Amennyiben az érintett út vagy járdaszakasz területének 50%-át felbontják, a beruházó
köteles a felbontott út vagy járdaszakasz kopórétegét teljes szélességben újraépíteni, szükség
esetén a szegélyt megemelni.
c)Ha a burkolat 70%-át felbontják, az út, illetőleg a járda pályaszerkezetét teljes
szélességben újra kell építeni.

d)Ha a bontott útszakasz kopórétege felületi zárás technológiával készült, a kivitelező
minden esetben köteles a burkolat teljes szélességében a helyreállításra a terület
fenntartójának átadni.
(5) Zöldterületen végzett bontások esetén a kivitelező köteles a visszaöntés során a felső 30
cm mélységig talajcserét végezni, majd a területet végleges helyreállításra a terület
fenntartójának átadni.
(6) A helyreállított burkolatot, átadás-átvételi eljárás keretében kell átadni a tulajdonosnak.
(7) Aki a bontási hozzájárulásban meghatározott határidőig a közterületet nem állítja
helyre, az eredményes műszaki átadás időpontjáig köteles az igénybe
vett teljes területre kiterjedően – a 2. sz. mellékletben meghatározott – közterülethasználati díjat megfizetni.
(8) Ha a közút ideiglenes, vagy végleges helyreállítása műszakilag nem megfelelő,
továbbá, ha a meghatározott határidőre előírt munkákat a kivitelező nem fejezi be – a (7)
bekezdésben meghatározott díj kiszabásán túlmenően – az út tulajdonosa jogosult az utat a
helyreállításért felelős terhére és költségére elvégeztetni.
XII.
A BERUHÁZÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
17. § (1) A beruházó köteles:
a)A kivitelezés megkezdése előtt 3 nappal a tulajdonost értesíteni.
b)Új burkolat készítése előtt, valamint a 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, valamint megépítéséről.
c)A jelentősebb útépítési, korszerűsítési, magas- és mélyépítési, közműépítési, felújítási
munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságok, az érintett közművek kezelői és a
kivitelezők bevonásával egyeztető tárgyalást tartani az egyes részmunkák határidőre történő
elvégzése és szakszerű végrehajtása érdekében.
d)A közterületbontással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulást megkérni.
e)A közterület végleges helyreállítását megrendelni.
f)Az érintett terület lakóit a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal értesíteni a bontás
kezdésének és a helyreállítás befejezésének várható időpontjáról.
g)Forgalomterelés, forgalomkorlátozás esetén az út tulajdonosának előírása alapján a
lakosságot sajtó útján tájékoztatni.
h)A közműépítés során, ha a közút igénybevétele teljes útzárással jár, terelő-utat kell
igénybe venni. Ha a forgalom megkívánja, a terelőút megerősítéséről gondoskodni kell. Az
építés befejezése után a terelőút helyreállítását a közút tulajdonosának előírása alapján
elvégezni.
i)A közterületbontással kapcsolatos mindennemű kár megtérítésére (pl. zöldkár).
(2) Az (1) bekezdés c) f) g) h) pontjaiban foglalt kötelezettségek magánszemélyekre nem
vonatkoznak.
(3) Olyan munkáknál, amelyeken egyidejűleg több kivitelező dolgozik, előírható a
beruházónak a valamennyi tevékenységre vonatkozó, összevont építési ütemterv készíttetése.

XIII.
A KIVITELEZŐRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
18. § (1) A kivitelező a közterület bontását csak a polgármester hozzájárulása után kezdheti
meg, és a munkákat az abban foglaltak szerint végezheti el.
(2) A kivitelező köteles:
a)A közút és 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 az
ingatlan bejáratától.
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.
i)A műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás vizsgálatáról szóló méréseket
(jegyzőkönyveket) bemutatni.
XIV.71
A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
19. §72
20. § 73

21. §

74

22. § 75
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XV.76
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
23. § (1)

77

24. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelő, a
jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek (Rendőrség), illetve tulajdonos által
megbízott egyéb személyek a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
78

25. § (1) Ez a rendelet 2008. november 01. napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a közterület
használatáról szóló –többször módosított- 25/1994. (X.4.) sz. önkormányzati rendelet hatályát
veszti.
79

(2) E rendelet alkalmazásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) A 2010. március 01. előtt megkötött közterülethasználati szerződések esetén azok
lejáratának időpontjáig a közterülethasználati díjak változatlanok.

Szentgotthárd, 2008. március 31.
Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2015. március 26.-án
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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Módosította: 18/2003. (III. 27.) ÖKT. r. 3. § (1)bek.-e. Hatályos: 2003. V. 15-től (XIV.fejezet XV-re
módosul)
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Hatályon kivül helyezte a 43/2012. (XII. 13.) Önk. r.1. § e.)pontja 2012. XI. 15-től a tiltott közösségellenes
magatartást.
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Módosította: 32/2008. (X. 30.) ÖKT. r. 5. § (1)bek.-e. Hatályos: 2008. XI. 01-től
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Módosította: a 10/2010. (II. 25.) ÖKT. r.3. § . (2) bek.-e.Hatályos: 2010. III. 01-től.

180 81sz.82 melléklet a 11/1999. (IV.1.) ÖKT. rendelethez
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 83közterületek használatáról és a közterületek
rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról
A város területi felosztása
(1) Közterület-használati díjak fizetése szempontjából:
„A” Körzet:
Széll K. tér
Kossuth L. utca
Árpád utca
Mártírok útja
Deák F. út
Rákóczi F. út
József Attila utca
Hunyadi J. utca (Széll Kálmán tér és a Május 1. utca közötti szakasza)
Füzesi u. /Széll K. tér és Rába-híd közötti szakasza/
Szabadság tér
Széchenyi utca (József A. út-Mártírok útja közötti szakasza)
„B” Körzet:
A város többi területe.
(2) Reklámhordozók elhelyezése szempontjából:
84

1.sz. Körzet:

Széll Kálmán tér
Kossuth L. utca (Széll K. tértől a Kossuth L. u. 10. sz. alatti, 1043 hrsz-ú ingatlannal
bezárólag)
Árpád utca (Kossuth L. utca és az Arany J. utca közötti szakasza)
Mártírok út (Széll K. tértől a szentgotthárdi 1298/3 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Deák F. út (Széll K. tértől a Deák F. u. 10 sz. alatti, 1336 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Rákóczi F. út
József A. út (Széll K. tértől a József A. u. 8. sz. alatti, 1291 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Széchenyi u. (Széll K. térttől a Deák F. u. 13. sz. alatti, 1310/1 hrsz-ú ingatlannal bezárólag)
Füzesi út (Május 1. út és a Hunyadi J. utca közötti szakasza)
Hunyadi J. utca (Széll Kálmán tér és a Május 1. utca közötti szakasza)
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Módosította: 18/2003. (III. 27.) ÖKT. r. 4. § Hatályos: 2003. V. 15-től
Módosította a12/2008.(III.28.) ÖKT rendelet 1.§-a. Hatályos: 2008.04.01-től.
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Módosította a 21/2008. (VIII.28.) ÖKT rendelet 4.§-a. Hatályos 2008. szeptember 1-től.
83
Módosította: 18/2003.(III.27.)ÖKT.r.1.§.Hatályos:2003.V.15.-től.
84
Módosította: a 29/2009. (XI. 26.) ÖKT. r.15. § Hatályos: 2009. XI. 26-tól.
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2. számú körzet:
Termálfürdőhöz vezető útszakaszok és környezetük (hrsz.04/9, 04/10, 04/11, 04/12, 7/2, 7/3,
7/4, 7/5, 7/6, 7/8, 7/9, 12/1, 12/2, 12/3, 16, 17.), István király utca (02 és a 63 hrsz.)
3. számú. Körzet:
A város többi területe
86

2. sz.87 88 melléklet 11/1999. (IV. 1.) ÖKT. rendelethez

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról,
rendjéről, illetve a közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a
különböző reklámhordozók elhelyezéséről
1.Tábla
Közterület-használati díjak mértéke:
Közterület használat megnevezése
„A”körzet „B”körzet Díjfiz.mód
Sorsz
.
1.
Árusító pavilon és egyéb fülke
1700
1200 Ft/m2/hó
Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése (pl.
250
190 Ft/m2/nap
állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális
(30 napig)
rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra)
Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése
125
95 Ft/m2/nap
2. esetén további, a pavilonhoz kapcsolódó szükséges
(30 napig)
terület (pl: terasz, egyéb berendezés, bútor
elhelyezésére; pl. állami, egyházi ünnepekkor, helyi
kulturális rendezvényekkor, illetve az azt megelőző
időszakra)
3.
Gépjármű bérkocsik/személy és tehertaxi/
- Ft/db/év
11000
4.a
4.b
5.
6.
7.
8.

85

Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. pontja szerinti építési
munkával kapcsolatos közterület-használat esetén,
tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén

200

150 Ft/m2/hó

600

400 Ft/m2/hó

Alkalmi árusítás, vásár, édesség, ajándék, léggömb,
vattacukor, borítékos sorsjegy, virág, fenyőfa,
zöldség, gyümölcs, könyv stb.
Idényjellegű árusítás:
hírlap, könyv, virág, fenyőfa, zöldség, gyümölcs,
fagylalt, stb.
Ideiglenes vendéglátóipari előkert – terasz
(pl. állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális
rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra)
Vendéglátóipari előkert – terasz
(április 1 – szeptember 30)
(október 1 – március 31)

1000
2200

1400 Ft/m2/hó

600

400 Ft/m2/nap
(15 napig)

600
400

400
300

Ft/m2/hó

Módosította: 29/2009.(XI.26.)ÖKT.r15.§.-a.Hatályos:2009.XI.26.-tól.
Módosította: 7/2020.(II.27.)Önk. .r.2.§.-a.Hatályos:2020.III.01.-től.
87
Módosította. : 18/2003.(III.27.)ÖKT.r.5.§.Hatályos:2003.V.15.-től.
88
Módosította: 21/2008. (VIII.28.) ÖKT rendelet 5.§-a. Hatályos 2008. IX. 01-től.
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650 Ft/m2/nap
(15 napig)

9.

Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók,
ládák, göngyölegek elhelyezése
Mutatványos tevékenység, cirkusz
Üzemképtelen, vagy használaton kívüli jármű
Egyes létesítményekhez szükséges
gépjármű várakozóhelyek/Bankok
előtti parkolóhely, pénzszállító autó
helye, stb./
Mozgóárusítás-büféskocsi

10.
11.
12.

13.

Mozgóárusítás-büféskocsi
Kulturális rendezvény
Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények
termékbemutató, kiállítás
Árusító és egyéb automata
Közterületbontás határidőn túli helyreállításából
adódó közterület foglalás
önkorm. tulajdonban lévő közút
parkolók,járdák,parkok

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

földutak,ki nem épített területek
Parkolóhely megváltási díj parkoló helyenként
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250
300
1300
22000

150 Ft/m2/hó
250 Ft/m2/nap
1000 Ft/nap/jár
13200 Ft/db/év

Ft/gk/nap
(15 napig)
2500
1500 Ft/m2/hó
egyedi meghatározás
920
645 Ft/m2/nap
2500

2000

2000

1000 Ft/db/hó

400
250

100 Ft/m2/nap
80 Ft/m2/nap

-

50 Ft/m2/nap
92.575

2. Tábla
Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke:
Sorsz.

Közterület használat
1.körzet
2.körzet 3.körzet díj fiz.mód
megnevezése
1. Önálló hirdető berendezés
(pl.
Nem
620
700 Ft/m2/hó
földhöz rögzített),- hirdetési felület engedhető
után
Villanyoszlopon elhelyezett hirdető
Nem
620
700 Ft/m2/hó
2.
berendezés
engedhető
3. Autóbuszváró reklám
1100
700 Ft/m2/hó
Üzlet előtti árubemutatás
1100
700
800 Ft/m2/hó
4. 10 m2 felületig
10 m2 felület felett
950
700
800 Ft/m2/hó
5.a
Mozgatható reklámtranszparens
1200
800
700 Ft/m2/hó
5.b Alkalmi
transzparens,
400
350
300 Ft/m2/nap
reklámtranszparens
15 napig
6.
Közterületbe 10 cm-en túl benyúló
250
------200 Ft/m2/hó
üzlethomlokzat
/portál/
kirakatszekrény,
hirdető
berendezés,fényreklám/,cégés
címtábla
A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák!

3. tábla

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs
rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai :
Sorsz. Reklámhordozó megnevezése:
Díj mértéke:
1.
Városközpont
információs
táblarendszerén,
8.500,-Ft/táblaelem/év
(Gyalogos és kerékpáros információs tábla) 1 db
táblaelem mérete: 1.000 mm x 100 mm
2.
Térképes információs tábla hátoldalán, 1 db elem 8.500,-Ft/elem/év
(2
mérete: 108 mm x 550 mm (mindkét táblán
db táblán megjelenik)
megjelenik)
3.
Térképes információs tábla hátoldala, reklámfelület
14.000,-Ft/m2/év
nagysága 2.40 m2 (táblánként)
4.
A város területén rendszeresített információs 11.000,-Ft/táblaelem/év
(Idegenforgalmi információs tábla) táblarendszeren,
1 db táblaelem mérete: 1.450 mm x 200 mm
A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem tartalmazzák!”

389. számú melléklet a 11/1999. (IV. 1.) ÖKT. rendelethez

490.számú melléklet a 11/1999. (IV. 1.) ÖKT. rendelethez

591.számú mellékletet a 11/1999. (IV. 1.) ÖKT. rendelethez
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