Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és a település környezetvédelméről, köztisztaságáról

Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, 62. § (6) bekezdés 2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. Fejezet
Általános rendelkezések
l.§
(1) E rendelet területi hatálya Őrbottyán város közigazgatási területén lévő közterületekre,
ingatlanokra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti közterület és ingatlan tulajdonosára,
használójára és igénybe vevőjére terjed ki.
(3) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban:
Ket.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(4) E rendeletben foglalt rendelkezések be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértés ének minősül.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában
ekként meghatározott terület
2. reklámcélú hirdetmény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám hordozója mérettől, hordozóanyagtói és formátói függetlenül
3. alkalmi árusítás: működési engedéllyel vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező kereskedő által közterületen folytatott kereskedelmi tevékenység, melynek során az engedé1yben megjelölt kereskedelmi tevékenységet folytatja, meghatározott termékkört értékesíti,
ideértve a rendezvényen való árusítást is
4. idényjellegű árusítás: jellege alapján hosszabb, de maximum 5 hónap időtartamban közterületen folytatott kereskedelmi tevékenység, melynek során az engedélyben megjelölt kereskedelmi tevékenységet folytatja, meghatározott termékkört értékesíti
5. hulladékká vált jármű: a megsérült és elhagyott, a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel
nem, illetve érvénytelen érvényesítő címkével rendelkező, valamint a műszaki állapota
miatt közúti közl kedésre alkalmatlan roncs vagy sérült jármű.
6. választási plakát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (1) bekezdése szerinti plakát.

2. Fejezet
Közterület-használat
3.

§

(1) Őrbottyán város közterületeit rendeltetésének megfelelően bárki díjmentesen használhatja
az e rendeletben meghatározottak figyelembevételével.
(2) Közterület-használati engedélyt (továbbiakban: engedély) kell kémi a közterület
a) kereskedelmi és vendéglátó, szórakoztató,
b) reklám- és hirdetési és
c) ideiglenes tárolási
célú igénybevételéhez.
(3) Nem kell engedély:
a) Magyarország nemzeti ünnepei, településszintű önkormányzati rendezvény megtartásához, amennyiben ahhoz kereskedelmi tevékenység nem kapcsolódik,
b) közterületen üzemzavar elhárítási munkálataihoz,
c) 48 órát meg nem haladó tároláshoz.
(4) Nem adható engedély út, járda, térburkolat, zöldterület felbontására karbantartás vagy új
közmű létesítése, üzemzavar elhárítása érdekében végzett munka kivételével.
1. Kereskedelmi és vendéglátó, szórakoztató célú igénybevétel
4. §
(l) A közterület kereskedelmi és vendéglátó, szórakoztató célú igénybevételnek minősül különösen:
a) idényjellegű-, alkalmi árusítás,
b) mozgó árusítás, mozgóbolt üzemeltetése,
c) kiállításon, vásáron, rendezvényen (továbbiakban együtt: rendezvény) végzett kereskedelmi tevékenység,
d) vendéglátó üzlethez kapcsolódó terasz, kerthelyiség kialakítása,
e) mutatványos tevékenység.
2. Reklám-és hirdetési célú igénybevétel
5. §
(1) A közterület reklám-és hirdetési célú igénybevételének minősül a reklámcélú hirdetmény
közterületen való elhelyezése.
(2) Ingatlan közterületre néző kerítésén 10 folyóméterenként 1 darab 2 m2 nagyságot meg
nem haladó reklámcélú hirdetmény helyezhető ki.
(3) Reklámcélú hirdetmény nem helyezhető ki:
a) műemléknek minősülő épületen,
b) élő fán,
c) utcabútoron,
d) park, játszótér berendezésén,
e) tömegközlekedés várakozó építményein, tájékoztató tábláin.
(4) A reklámcélú hirdetményt az, aki helyezte vagy akinek érdekében kihelyezték az aktualitás vesztését követő 8 napon belül köteles eltávolítani.

6. §
Az Őrbottyánban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások 1 db reklámcélú hirdetményt díjmentesen helyezhetnek el közterületen, a székhelyül vagy telephelyül
szolgáló telek közterülettel érintkező határának hosszában, úgy, hogy az a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti.
7. §
(1) Reklámcélú hirdetmény díjmentesen helyezhető el az önkormányzat által kihelyezett hirdetőtáblán (továbbiakban: hirdetőtábla).
(2) A reklámcélú hirdetményt a hirdetőtáblán úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedjen más reklámcélú hirdetményt és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
(3) Az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében vagy közérdekből a hirdetőtáblán az
egyéb reklámcélú hirdetmények rovására is kihelyezheti saját hirdetményeit.
8. §
Választási plakát nem helyezhető el
a) az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon és berendezési tárgyain, épületen, kerítésen,
b) élő fán,
c) közterületi szobron, emlékműn.
3. Tárolási célú igénybevétel
9. §
(1) A közterület tárolási célú igénybevételének minősül különösen:
a) a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok, tárgyak 48 órán túli tárolása,
b) hulladékká vált gépjármű tárolása.
(2) Engedély tulajdonosonként 1 db hulladékká vált gépjármű tárolására maximum 7 napra
adható, mely időtartam nem hosszabbítható meg.
4. Az engedély
10. §
(1) Közterület-használati kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányt,
b) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,
c) 1 példány helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni a használni kívánt területet,
d) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevő tagok, családtagok, alkalmazottak, megbízottak nevét és lakcímét,
e) alkalmi, idényjellegű árusítás és rendezvényen végzett kereskedelmi tevékenység esetén nyilatkozat arról, hogy a közterület használatát követően a kérelmező a takarítást
elvégzi vagyelvégezteti, a tevékenység során keletkezett hulladékot elszállít ja vagy
elszállíttatja a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályok betartásával.

(3) Rendezvény esetén a kérelem legkésőbb a rendezvény kezdőnapját megelőző 4. napon
nyújtható be.
ll. §

(1) Engedély csak határozott időtartamra adható.
(2) Az
a)
b)
c)

engedély érvényét veszti:
vis maior bekövetkezésekor,
ha a jogosult a közterületet az engedélyben foglaltaktói eltérően használja,
a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat érvényesség
megszűnik,
d) ha a jogosult bejelenti, hogy felhagy a közterület használatával.
(3) Az engedély lejártával vagy ha az engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény
nélkül köteles a közterület eredeti állapotát haladéktalanul helyreállítani. A helyreállítás
befejezéséig a közterület-használati díjat meg kell fizetni.
12. §
Az
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

k)
1)
m)
n)

engedélynek tartalmaznia kell különösen:
a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,
a közterület-használat célját és időtartamát,
a közterület-használat
helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos
meghatározását,
utalást arra, hogy az engedély csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,
az engedély lejárta, érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti
állapot - kártalanítási igény nélküli - helyreállításának kötelezettségét,
közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének
módját,
a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő tagjainak, bejelentett családtagjainak, továbbá a közterület-használat alkalmával eljáró alkalmazottai vagy megbízottai
nevét és lakcímét,
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,
ajogorvoslati eljárás lehetőségére és annak módjára vonatkozó tájékoztatást,
a közterület-használattal járó járulékos költségek viselésének és megfizetésének módját,
a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,
az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló felhívást,
tájékoztatást arról, hogy vis maior bekövetkezése esetén az engedély érvényessége megszűnik és
utalást arra, hogy az engedély a tulajdonosi, vagyonkezelői jogot gyakorló hozzájárulásának megszerzése alól nem mentesít.

13. §
(1) Az engedély megadását vagy elutasítását közölni kell
a) ajogosulttal,
b) az illetékes szakhatósággal és
c) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervezettel.
(2) Az engedély eredeti vagy másolati példányát a tevékenységet folytató személy köteles a
helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személynek bemutatni.
5. Közterület-használati
14.

díj

§

(1) A közterület használatáért - a 3. § (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - a rendelet 2. melléklete szerinti közterület-használati díjat (továbbiakban: díj) kell fizetni.
(2) A díj megállapításánál a töredék négyzetmétert egész négyzetméterként kell figyelembe
venni, továbbá minden megkezdett nap egésznek számít.
(3) A díjat a határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül készpénz-átutalási megbízás on
vagy banki átutalással Őrbottyán Város Önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni.
(4) A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni.
(5) Díjmentes a közterület használata
a) az önkormányzati beruházással összefüggő építési munkálatok folytatása, építési eszközök elhelyezése, építőanyag, építési hulladék tárolása esetén,
b) az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett intézmény, egyház, társadalmi
szervezet által szervezett rendezvényen, amennyiben ahhoz kereskedelmi tevékenység nem kapcsolódik,
c) bármilyen rendezvényen az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett intézmény, egyház, társadalmi szervezet jótékonysági, szórakoztató vagy oktató-nevelő
célú tevékenységének meghirdetése és végzése esetén.
2. Fejezet
Környezetvédelem, köztisztaság
15. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója (továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles
gondoskodni:
a) ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában az úttestig terjedő teljes terület,
b) ingatlana előtti nyílt árok és ennek műtárgyai,
c) több telken külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, és
d) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről a biztonságos közlekedés zavartalansága érdekében.
(2) A tulajdonos köteles az ingatlan előtti járdaszakaszt letakarítani, síkosság esetén - szükség szerint - a csúszásmentességről, hótól, jégtől történő mentesítésről gondoskodni.
(3) A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan parlagfűmentesítéséről, rendszeres kaszáIásáról.

16. §
Közterületen tilos
a) felépítmények, azok felszereléseinek, berendezéseinek rongálás a, szennyezése,
b) fás és nem fás szárú növények rongálás a,
c) gépjárművek mosása.
17. §
(1) Az ingatlan előtti közterületen és az ingatlan belső részén száraz növényi hulladékot tartós füstölés nélkül égetni minden hónap első péntekjén április 1. és november 30. között
16 és 20 óra között lehet.
(2) Nem minősül az (1) bekezdés szerinti égetésnek az állami, önkormányzati vagy magánrendezvényhez kapcsolódó tűzgyújtás, továbbá élelmiszer tartósítása érdekében végzett
füstölés.
(3) Tüzelőhelyet kijelölni és használni épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 6 méter
távolságra lehet.
(4) A tűz terjedésének megakadályozása érdekében a tüzelőhelyen a tűz oltására alkalmas
eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani.
(5) A tüzet őrizetlenül hagyni tilos.
(6) Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani, a tüzelőhelyet át kell vizsgálni és minden
olyan körülményt meg kell szüntetni, amely a tűz újraéledését vagy tartós füstölést eredményezne.
3. Fejezet
Záró rendelkezések
18. §
(1) A rendelet 2014. január 31. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 19. §-a 2014. február 1. napján hatályát veszti.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) Őrbottyán Nagyközség Képviselő-testületének
a zaj és rezgésvédelemről szóló
6/2000. (Ill. 06.) sz. rendelete
b) Őrbottyán Nagyközség Képviselő-testületének a település környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 7/2000. (Ill. 06.) sz. rendelete,
c) Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a választási plakátok
elhelyezéséről szóló 2312004. (XI. 30.) rendelete,
d) Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a település környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 7/2000. (Ill. 06.) rendelet módosításáról szóló
7/2008. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete,
e) Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 2/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete,
f) Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületi reklámhordozókról szóló 19/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete,
g) Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a település környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 712000. (Ill. 06.) rendelet módosításáról szóló
2/2012. (1. 3.) önkormányzati rendelete,

h)

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a település kömyezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 7/2000. (Ill. 06.) rendelet módosításáról szóló
19/2012. (X. 9.) számú önkormányzati rendelete.
19. §

Őrbottyán Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X. 1.)
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
[(1) A képviselő-testület az alábbi hatásköre it a polgármesterre ruházza át:}
"e) az 1 év időtartamot nem meghaladó közterület-használati

engedély kiadása."

Örbottyán, 2013. december 21.

~kaAndrás
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

t'

1. melléklet a 22/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Örbottyán Város Önkormányzat
2162 Őrbottyán,Fő út 63.
Tel.: 0628360-044 Fax: 0628360-228
E-mail: orbottyan@invitel.hu
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2. melléklet a 22/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

a)
b)
c)
d)
e)
f)

alkalmi vagy idényjellegű árusítás
mozgóárusítás, mozgóbolt
hulladékká vált gépjármű
reklám és hirdetési célú hirdetmény
építési munkával kapcsolatos állvány
szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok,
tárgyak tárolása
g) mutatványos tevékenység
h) vendéglátó üzlet terasz

500 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft
3000 Ft/nap
1000 Ft/nap
100 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft
lOOFt/m2/hó
100 Ft/m2/nap
200 Ft/rnvnap
100 Ft/m2/nap

