TÁJÉKOZTATÁS AZ ÚJ KÖZTERÜLET – HASZNÁLATI
RENDELET FŐBB SZABÁLYAIRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászárokszállás Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2019. március 26-ai ülésén új rendeletet fogadott el a közterületek
használatával kapcsolatban (2/2019. (III.27.) önkormányzati rendelet; továbbiakban
Rendelet), amely 2019. július 01. napján fog hatályba lépni.
A Rendelet főbb szabályait az alábbiakban foglalom össze:
1) Változott azon tevékenységek, építmények, gépjárművek köre, melyekre közterülethasználati engedélyt kell beszerezni:
a) kereskedelmi pavilon, árusítófülke ideiglenes vagy állandó létesítéséhez,
elhelyezéséhez,
b) közterületi értékesítéshez, kivéve az alkalmi rendezvényeken történő
árusítást,
c) a közterületen állandó helyen, mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenységhez,
d) kereskedelmi árusító automata elhelyezéséhez,
e) vendéglátóipari előkert létesítéséhez,
f) az üzlet homlokzata előtti vagy az üzlet melletti, értékesítés céljából történő
árukirakodáshoz,
g) üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezéséhez és
árukirakodáshoz,
h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez,
i) cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,

a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű,
vontató, nyerges vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, tehergépkocsi,
pótkocsi, félpótkocsi, járműszerelvény; a 15 férőhelyesnél nagyobb autóbusz;
a mezőgazdasági gépek és mindezek tartozékainak a közterületen való
tárolásához, kivéve a felsorolt járművek parkolásához a Rendelet 2.
mellékletében kijelölt közterületeken (Prohászka O. és a Deák F. utcák
kereszteződése, a temető előtti tér a Szent István telepen és a vasútállomás
előtti rakodótér),
k) utánfutó, lovaskocsi közterületen való tárolásához,
l) kiállítás tartásához,
m) kulturális vagy családi rendezvények tartásához.
j)

2) A közterület-használati engedély csak akkor adható meg, ha a közterület alapvető
rendeltetések céljára való használatát nem zavarja a tervezett igénybevétel ÉS az
igénybe vevőnek a közterület tulajdonosával (Önkormányzat) szemben korábbi,
közterület igénybevételéből vagy használatából eredő díjhátraléka, költségmegfizetési
vagy helyreállítási kötelezettsége nem áll fenn.
3) Nem adható közterület-használati engedély, tehát ezen célokra tilos a közterületet
használni:
a) megfelelő hatósági engedéllyel nem rendelkező tűz- és robbanásveszélyes
tevékenység gyakorlására,
b) alkalmi rendezvények kivételével szeszesital árusítására,
c) szexuális áruk forgalmazására,
d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység
végzésére,
e) üzemképtelen járművek 10 napon túl közterületen történő tárolására,
f) a közúti közlekedést, a szabályos parkolást zavaró, akadályozó vagy
balesetveszélyt előidéző tárgyak (pl. sziklák, kövek, oszlopok, stb.)
közterületen történő elhelyezésére,
g) a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű,
vontató, nyerges vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, tehergépkocsi,
pótkocsi, félpótkocsi, járműszerelvény; a 15 férőhelyesnél nagyobb autóbusz;
a mezőgazdasági gépek és mindezek tartozékainak közterület-használati
engedély nélküli tárolására,
h) sátor- vagy ponyvagarázs elhelyezésére,
i) kempingezésre, ideiglenes szálláshely létesítésére.
4) Az üzembentartó vagy tulajdonos az üzemképtelen járművet maximum 10 napig
tárolhatja a közterületen. A határidő lejárta után a járművet saját költségén köteles a
közterületről haladéktalanul eltávolítani.
5) A közterület-használati engedély iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodájára kell benyújtani. Az eljárás illetékköteles, a kérelemhez 3.000,-Ft-os
illetékbélyeget kell mellékelni.
6) Amennyiben a közterület-használati engedély lejár, azt visszavonják vagy
visszaadják, az engedélyes köteles saját költségén 15 napon belül az eredeti állapotot
helyreállítani és a közterületet megtisztítani. A Rendeletben részletesen szabályozásra

kerültek ezen kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei, a jogellenes közterülethasználat jogkövetkezményei és a közterületen hagyott dolgok eltávolításának
szabályai.
7) A közterület-használati díjak 2019. július 01. napjától:
A közterület-használat módja
Kereskedelmi pavilon, árusítófülke
Közterületi értékesítés
Közterületen, állandó helyen mozgóbolt útján
folytatott kereskedelmi tevékenység
Kereskedelmi árusító automata
Vendéglátóipari előkert
Az üzlet homlokzata előtti vagy az üzlet melletti,
értékesítés céljából történő árukirakodás
Üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezése és árukirakodás
Építési munkával kapcsolatos állvány elhelyezése
Építőanyag és törmelék elhelyezése
Cirkusz, mutatványos tevékenység
A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó gépjármű, vontató, nyerges vontató,
mezőgazdasági vontató, lassú jármű, tehergépkocsi,
pótkocsi, félpótkocsi, járműszerelvény; a 15
férőhelyesnél nagyobb autóbusz; a mezőgazdasági
gépek és mindezek tartozékainak tárolása (kivéve a
Rendelet 2. mellékletében kijelölt közterületeket,
ahol ezen járművek tárolása díjmentes)
Utánfutó, lovaskocsi közterületi tárolása
Kiállítás
Kulturális és családi rendezvény

Díj (ÁFA-val)
1.000,-Ft/m2/hó
2.000,-Ft/nap
1.000,-Ft/m2/hó
3.000,-Ft/m2/hó
200,-Ft/m2/hó
200,-Ft/m2/hó
200,-Ft/m2/hó
díjmentes
500,-Ft/m2/hó
5.000,-Ft/nap
20.000,-Ft/jármű/hó

5.000,-Ft/jármű/hó
díjmentes
500,-Ft/m2/nap

A Rendelet megtekinthető a www.jaszarokszallas.hu honlapon.
A közterület-használattal, a közterület-használati engedélyekkel kapcsolatban további
információ ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján Bordás Péter
ügyintézőtől kérhető (tel.: 57 / 531-059).

Dr. Gábris Emese
jegyző

