BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja városképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi,
köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével
meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tartja nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára
átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között –
a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése
különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek
kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.
b) mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve
járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz.
c) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi
magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak; (pl: kosár,
tricikli, fagylaltos kocsi)
d) vásár: országos vagy helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi lehetőség, ahol az
áruk kínálatát kirakodással mutatják be;
e) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott
békés összejövetel, felvonulás és tüntetés.
f) park: zöld növényzettel fedett összefüggő közterület, melynek gondozásáról a
közterület tulajdonosa (kezelője) rendszeresen gondoskodik.
g) zöldsáv: olyan úttartozék, mely a közúti közlekedés és gyalogos forgalom
felületeinek megosztásával keletkezett, gondozott növényzettel rendelkezik, és nem
minősül parknak.
h) zöldfelület: lakó-, vegyes-, gazdasági-, üdülő-, különleges-, mezőgazdasági-,
közlekedési-, egyéb-, zöld-, és erdőterület rendeltetésű terület felhasználási
egységek biológiailag aktív, növényzettel borított része.
i) gyűjtés: közterületen valamely közhasznú célért folytatott, kéregetve (pénzt vagy
egyéb dolgot) gyűjtő tevékenység, vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem
jár együtt mások zaklatásával, házalással, koldulással, továbbá nem gyermekkorú
személy társaságában, vagy a gyermekkorú személy rábírásával történik.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Balassagyarmat Város közigazgatási területén
a) található közterületekre;

b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezésére,
azt külön önkormányzati rendelet szabályozza.
A közterület rendeltetésétől eltérő célú használata
3. §
(1) 1A közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni, csak közterület használati engedély,
valamint e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott közterület használati díj, vagy a külön
rendelet alapján a legmagasabb alkalmazható díjtétel szerint számított használati díj fizetése
alapján lehet.

(2) Nem kell közterület eltérő használatára engedélyt kérni:
a) az út tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló
berendezések elhelyezéséhez,
b) tüzelőanyag és építési munka végzéséhez szükséges építési anyag legfeljebb 24
óra időtartamú közterületen való tárolásához.
c) közterületen kialakított, illetve kiépített parkolók gépkocsik és motorkerékpárok
tárolására történő használata esetén.
d) gyűjtési tevékenység esetén.
(3) Az 1. számú mellékletben felsorolt kiemelt közterületeken a gyűjtési tevékenység tilos.
3/A. §2
(1) Közterületen építési, bontási tevékenység, gépkocsi bejáró kiépítés, csapadékvíz
elvezető árok burkolása csak a jegyző által kiadott közútkezelői és burkolatbontási
engedély alapján végezhető. Ez az engedély nem pótolja az önkormányzati
tulajdonban lévő közterületen végzett tevékenységhez kapcsolódó tulajdonosi
hozzájárulást, melyre vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendelet tartalmazza.
(2) Utak és járdák esetében építést és felújítást követő 5 évben bontási engedély nem
adható ki. Ez alól kivételt képez a hibaelhárítás. Az engedélyezés a 9 -10. § - ban
meghatározottak szerint kérelemre indul, mely kérelmet a munkák megkezdése előtt
legalább 15 nappal korábban be kell nyújtani a polgármesteri Hivatalhoz. Az előre
nem tervezhető hibaelhárítás esetén a hiba észlelésének napján kell a bejelentést
megtenni.
3/B.§3
(1) A közterületek filmforgatási célú igénybevételére vonatkozó kérelmet a filmelőállító
vagy a filmgyártó vállalkozás nyújthatja be.
(2) A kérelmező a kérelmet a forgatási helyszín használatának tervezett megkezdése
előtt legalább 30 nappal kell, hogy benyújtsa.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események eredő okokból a közterület filmforgatási célú igénybevételének
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akadályoztatása esetén az önkormányzat az akadály/ akadályozó esemény
megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles
biztosítani a helyszín tovább használatának lehetőségét.
(4) Mentes a közterület használati díj megfizetése alól a kérelmező, amennyiben a
közterület használata:
a) nem haladja meg az 1 naptári nap időtartamot vagy
b) a használt közterület területe nem haladja meg a 10m2 vagy
c) a készülő filmalkotás Balassagyarmat város közérdekű céljait szolgálja, így
különösen az oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú vagy
filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő alkotás.
4. §
(1) A használó a közterület használati jogát az engedélyező hozzájárulásával másra
átruházhatja, vagy elcserélheti. Ezt írásba kell foglalni. A hozzájárulás nem tagadható
meg, ha az új használó rendelkezik az engedélyezéskor egyébként előírt feltételekkel.
(2) Az engedély nem pótolja vagy helyettesíti a jogszabályban előírt egyéb hatósági vagy
szakhatósági engedélyek beszerzését, mely a kérelmező feladata.
5. §
(1) Engedélyt csak az kaphat, aki rendelkezik
a)
b)
c)

a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirattal,
az általa folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges hatósági
engedélyekkel,
vendéglátó ipari előkert létesítése esetén a közterületen elhelyezendő
szerkezeteknek a városi főépítész által véleményezett helyszínrajzával, műszaki
tervével.

(2) Közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek árusíthatók.
(3) Nem adható közterület-használati engedély:
a) ha a közterületi árusítóhely tervezett helyétől számított 100 méteren belül hasonló
árucikkeket árusító üzlet működik,
b) szeszes ital árusításához, kivéve a vendéglátó-ipari előkertet,
c) a közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkereszteződések, csomópontok
beláthatóságát akadályozó, közúti és jelzőtáblákat takaró) berendezések, és
anyagok elhelyezésére,
d) mozgóárusítás céljára, kivéve rendezvények, vásárok esetében,
e) olyan mobil építmény, berendezés létesítésére, melynek külső megjelenését a
városi főépítész előzetesen nem javasolta,
f) olyan üzlet közterületre való kitelepült árusítására, amely az épületen belül nem a
földszinten helyezkedik el, vagy a közterületet határoló utcafronti résszel nem
rendelkezik,
g) üzlet kitelepült árusítására, abban az esetben, ha a területhasználat meghaladja a
kérelmező üzlet alapterületének 50%-át, illetve vendéglátó egységek vendéglátóipari előkertjeinek esetén az üzlet alapterületének 100%-át,
h) sátorgarázs elhelyezésére,
i) 3,5 t össztömeget meghaladó teher, személy- és áruszállításra szolgáló járművek,
valamint mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi,

lakókocsi, munkagép közterületen történő tárolására a 4. számú mellékletben
felsorolt közterületek kivételével.
j) a helyi értékvédelem hatálya alá tartozó területeken kiépített parkolók területén,
valamint közutakon bármely közúti jármű külön jogszabály alapján parkolásnak
nem minősülő egyéb célú elhelyezéséhez, a járműről, vagy másról történő alkalmi
árusításhoz, kivéve a szervezett vásárokat,
k) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy a
közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való
elhelyezéséhez, tárolásához.
(4) Közterület-használattal korlátozottan igénybe vehetőnek a város azon kiemelt területei
számítanak, melyeken indokolt korlátozni a közterület igénybevételét városképi,
kereskedelmi, természetvédelmi, vagy egyéb közérdekű okból. A kiemelt területek
felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az igénybe vett területeken mindig kell
maradnia legalább 2 méter szélességű szabad gyalogos felületnek, ennek biztosításáról
az igénybe vevőnek kell gondoskodnia.
(5) A város területén az alábbi tevékenységek csak korlátozott számban és területen
folytathatók:
a.) idényjellegű zöldség-gyümölcs, fenyőfa, virág, kegytárgy értékesítése,
b.) iparos és kereskedővásár tartása,
c.) bazár és ajándékáru értékesítése,
d.) cirkuszi és mutatványos tevékenység.
A felsorolt tevékenységekhez igénybe vehető területek felsorolását a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(6) A külön jogszabály szerint, hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemen kívül helyezett
jármű közterületen történő tárolására legfeljebb 30 napra közterület bérleti szerződés
köthető a városközpont, illetve a korlátozott várakozási övezetbe eső közterületek,
valamint a 4. számú mellékletben felsorolt utcák kivételével. A városközpont területének
behatárolását a városrendezési terv tartalmazza.
(7) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás
ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a szórakozó-, vendéglátó- és árusító
helyek, üzletek üzemeltetője köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
(8) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára)
történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a
használó köteles tisztán tartani.
Szeszes ital fogyasztás szabályai
6. §
(1) Tilos a szeszes ital fogyasztása:
a)
b)
c)
d)

a városi közterületeken,
a városi közforgalmú járműveken,
a közönség számára nyitva álló középületekben, közösségi létesítményekben,
helyiségekben,
olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve felújítás vagy bontás alatt álló, nem lakott
épületekben, amelyek bárki által megközelíthetőek.

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya

a) az (1) bekezdés c) pontjában felsorolt helyekre, ha ott a szeszes ital értékesítés
engedélyezett,
b) a közterület-foglalási engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek (terasz, alkalmi
kitelepülés, stb.) fogyasztóterére a nyitvatartási időben,
c) az engedéllyel szervezett ünnepi, majális jellegű és más alkalmi rendezvényekre,
d) az esetenként engedélyezett szeszes ital árusító helyekre,
e) az épület, illetőleg az ingatlan kezelőjének zártkörű rendezvényeire.
(3) A 6. § alkalmazásában:
a) városi közforgalmú jármű: a helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító autóbusz, taxi,
b) közösségi létesítmény: önkormányzati tulajdonban lévő művelődési ház,
sportcsarnok, sportpályák, klubok és egyéb sportlétesítmények.
7. §
Balassagyarmat város belterületén tilos dohányozni:
a) a város közterületein lévő játszótereken,
b) egyéb közterületeken, és közforgalom előtt megnyitott intézményi területeken
állandó, vagy ideiglenes jelleggel felállított játszóeszközök szélétől mért 10 méter
sugarú körben,
c) a díszburkolattal átépített Civitas Fortissima téren a beruházás lezárását követően.
7/A. §1
Nemzeti ünnepek alkalmával a közterületek fellobogózása oly módon történik, hogy a
Rákóczi fejedelem út Városi Bíróság – Mikszáth Kálmán Művelődési Központ és Könyvtár
közötti szakaszán zászló kerül elhelyezésre.
A mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység szabályai
8. §
(1) Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet hétfőtől szombatig 08.00.-18.00.
óra között lehet folytatni. Vasárnap és ünnepnap a tevékenység folytatása tilos.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időpontokban megengedett a megkülönböztetett
hangjelzés használata a szükséges mértékig. Ez esetben is be kell tartani az építési
övezetre vonatkozó, más jogszabályban meghatározott zaj határértékeket.
(3) A közterület használati díjat a kérelmezőnek, a kérelmében megjelölt időpontokra, a
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység megkezdése előtt be kell fizetnie.
(4) A kereskedelmi tevékenységet végző a tevékenysége során köteles magánál tartani a
kereskedő székhelye szerinti település önkormányzat jegyzőjének igazolását a
szolgáltatásának folytatásáról, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott
közterület használati díj befizetését tartalmazó feladóvevényt, és a közterület
használatot engedélyező határozatot.
Az engedély iránti kérelem
9. §
1
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(1) A közterület használat engedélyezése kérelemre indul. A kérelmet annak kell
előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a szükséges
szakhatósági engedélyekkel együtt - kivételes esetektől eltekintve - a közterület
használat tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.
(2) Ha a közterület igénybevétele építési munka végzésével kapcsolatos állvány,
építőanyag, törmelék elhelyezése céljából szükséges, a használati engedélyt a
kivitelezést megrendelő ingatlan tulajdonosának a kivitelező vállalkozó megjelölésével
vagy a kivitelezőnek kell kérnie. A közterület igénybevételének befejezése után az
eredeti állapot helyreállításáért az építtető és kivitelező egyetemlegesen felelős.
10. §
A kérelemnek tartalmazni kell:
a) a kérelmező nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát,
b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát,
c) a mezőgazdasági kistermelők és őstermelők esetében az őstermelő igazolvány
másolatát, vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, cégbírósági végzés
másolatát (a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát),
d) az igénybe venni kívánt közterület nagyságát, helyének és a használat módjának,
a napi árusítás időtartamának pontos meghatározását,
e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzésére jogosító engedélyeket
másolatát,
f) út, járda, térburkolat, zöldterület esetén a terület helyreállítására vonatkozó
megrendelés egy példányának becsatolását vagy a kérelmező azon nyilatkozatát,
igazolását, hogy a helyreállítást önerőből és kellő szakértelemmel el tudja látni,
g) amennyiben a közterület igénybevétel a közúti járműforgalmat befolyásolja,
M=1:500 méretarányú, szaktervező által készített forgalomtechnikai tervet 2
példányban,
h) idényjellegű és alkalmi árusítás esetén a mobil árusítópult megjelenését ábrázoló
tervet vagy fényképet,
i) rendezvény, vásár esetén a terület takarítására vonatkozó megrendelést vagy
nyilatkozatot,
j) azon berendezési tárgyak felállítása és üzemeltetése esetén, melyeknek
időszakos felülvizsgálata szükséges, az utolsó érvényes felülvizsgálati
szakvéleményt.
A használati engedély tartalma
11. §
(1) A közterület használati engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, adóazonosító számát,
b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterület
használat milyen feltételek bekövetkezéséig tart,
c) a közterület-igénybevétel helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását,
d) a közterület használat megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására
vonatkozó kötelezettség előírását,
e) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és
befizetésének
módját,
a
díjfizetés
elmulasztásának
esetén
annak
jogkövetkezményeit,
f) az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatosan az engedélyben ki kell kötni,
hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban
előírt módon történhet.

g) a közútkezelői hozzájárulásban és más szakhatósági nyilatkozatokban foglalt
kikötéseket,
h) az e rendeletben a közterület eltérő használatára vonatkozó részletes műszaki
követelményeket, más önkormányzati rendeleteknek a közterület használatát
érintő kikötéseit.
A közterület használat időtartama
12. §
(1) A közterület használat az engedélyben meghatározott időpontig, illetőleg feltétel
bekövetkezéséig tart.
(2) A közterület használati engedély hatályát veszti akkor is, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító engedély, vagy igazolvány érvényét veszti.
(3) A határozott időre szóló engedélyt, annak lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott
kérelemre, az engedélyező meghosszabbíthatja.
13. §
A közterület használati engedélyt önkormányzati tulajdonú közterületek esetében az
önkormányzat nevében a polgármester adja meg.
A közterület használatának módja
14. §
(1) A közterület használójának a közterületet úgy kell használnia, hogy ne zavarja sem a
közterület más részeinek, sem a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű
használatát.
(2) A közterületen elhelyezett tárgyak anyagainak és formájának összhangban kell lennie a
környezetben lévő létesítmények alapanyagával és formájával.
15. §
A közterület használója köteles a közterületen elhelyezett tárgyakat az árusítási, vagy
használati időn túl a közterületről eltávolítani, valamint az általa használt közterületet
rendben és tisztán tartani.
16. §
(1) Vissza kell vonni az engedélyt, ha a közterület használója a közterületet nem az
engedélyben meghatározott célra, módon és feltételekkel használja vagy a díjfizetési
kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.
(2) Ha az engedély hatályát veszti és a közterület használója a saját költségén az eredeti
állapotot a meghatározott határidőre nem állítja helyre, az engedélyező a használó
felelősségére és anyagi terhére az eredeti állapotot helyreállítja.
(3) Ha a közterület igénybevétel az (1) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már
esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.
17. §
(1) Az engedélyhez kötött, de engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő közterületigénybevétel esetén a használó az Önkormányzat felhívására köteles a használatot
megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási
igény nélkül - helyreállítani. Ennek elmulasztása esetén az Önkormányzat a használó
költségére a közterületet helyreállítja.

(2) Abban az esetben, ha a közterület igénybevétel során közvetlen veszély, a közlekedés
zavarása áll fenn, az engedélyező a közterület igénybevételét - azonnali hatállyal,
kártalanítás nélkül - megszünteti.
(3) A közterületen engedély nélkül elhelyezett tárgyakat, vagy a közterületen elhelyezett
köztéri bútorokhoz, lámpaoszlopokhoz kapcsolt eszközöket az Önkormányzat elszállítja
és 3 hónapos tárolás után értékesíti, ha az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének a
kötelezett nem tesz eleget, vagy 8 nap alatt a tulajdonos kiléte nem állapítható meg.
(4) Amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a közterület igénybevétele engedély
nélkül történik, úgy amennyiben e rendeletben foglaltakkal az nem ellentétes, a
közterület használatára utólag engedély adható. Ez esetben a közterület használója
köteles a használati díjat az engedély nélküli közterület igénybevételének időtartamára
is megfizetni.
18. §
(1) A közterület használatáért a ténylegesen igénybe vett terület nagyságának megfelelően
e rendelet 3. számú mellékletben meghatározott, de legalább 500, azaz ötszáz Ft
használati díjat kell fizetni. A díj meghatározásakor minden megkezdett négyzetméter
egésznek számít. A mellékletben meghatározott kiemelt területeken az emelt díjtételeket
kell alkalmazni.
(2) Ha pályázat útján történik a közterület rendeltetéstől eltérő célú használata, akkor a
pályázat nyertese által felajánlott díjjal kell az engedélyt megadni.
(3) A naptári éven átnyúló közterület használat esetén a használati díjat a mindenkor
hatályban lévő díjszabás szerint kell megfizetni.
(4) Amennyiben a terület használatára nem kerül sor és ezt az engedélyes az engedély
érvénybe lépése előtt legalább 1 nappal írásban jelzi, úgy a befizetett összeg 30 napon
belül visszafizetésre kerül. Egyéb esetekben, ha az engedélyben meghatározott
időtartam alatt a közterület használója saját hibájából nem veszi igénybe a kért
közterületet, úgy a használati díjat nem követelheti vissza.
Mentesség a közterület használati díj fizetése alól
19. §
(1) Nem kell közterület használati díjat fizetni
a) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a
tűzoltók,
továbbá
a
vízügyi
szolgálat
műtárgyainak,
eszközeinek
alaptevékenységük céljára és idejére történő elhelyezése után,
b) a külön rendelet szerint meghatározott módon a szilárd hulladékgyűjtő edényzet
közterületi elhelyezésekor és a hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezésére
közterületen létesített tároló helyek területéért,
c) az önkormányzat intézményeinek
d) közmű bekötővezeték létesítésekor
(2) A polgármester mérlegelés alapján mérsékelheti, vagy elengedheti a díj megfizetését
olyan kulturális, társadalmi, vagy sport rendezvények esetén, melyek a város
idegenforgalma, településmarketingje szempontjából jelentősek, illetve ilyen formában
támogatásra érdemesek.

A díj megfizetése
20. §
(1)

A közterület használati díjat 40.000 Ft díjtételnél kisebb összeg esetén az engedély
kiadásakor egy összegben kell megfizetni, 40.000 Ft-nál nagyobb díjtételnél 20 ezer
Ft-nál nem kisebb havi részletekben lehet megfizetni, hosszabb idejű (éves, vagy több
éves) folyamatos használat esetén egy-egy évre előre kell megfizetni. Több évre szóló
engedély esetén első alkalommal az engedély kiadásakor, majd minden év január 15éig kell a használati díjat megfizetni.

(2)

Közterület építési célú igénybevétele esetén, a közterület használati díjat két
részletben:
a) az engedély kiadásával egyidejűleg, a kérelemben jelzett terület és használati
időtartam alapján kiszámítva, közterület használati díj előlegként,
b) a közterület helyreállítását követően, felmérés és munkanapló alapján elszámolva, a
ténylegesen megvalósult igénybevételért a kimutatott különbözetet korrekcióként
is meg lehet fizetni.
21. §

(1) A zöldfelületekre (parkok, játszóterek, ligetek, stb.) zöldsávokra és kiemelt területekre
engedélyezett és 10 m2-t meghaladó közterület-használat esetén a használati díj
mellett, annak 20%-áig terjedő, de legalább 5.000 Ft kauciót kell fizetnie a használónak.
A kaució a közterület-használat megszűnése után, az eredeti állapot helyreállítását
követően visszajár.
(2) Ha a közterület-használó felszólítás ellenére sem állítja helyre az eredeti állapotot, a
közterület kezelője azt a kaució összegének felhasználásával helyette elvégezteti. Ez
esetben a közterület-használó a kauciót nem követelheti vissza.
(3) A zöldfelületekre engedélyezett közterület-használat díjának mértékét 1,5-es szorzóval
kell megállapítani.
(4) Ha a közterületnek az engedélyezett más célú használata folytán a növényzet,
építmények, berendezések vagy felszerelések károsodnak, illetve megsemmisülnek, a
bérlő köteles az engedélyezett igénybevételt követő 30 napon belül az eredeti állapotot
visszaállítani.
(5) Alkalmatlan időjárási viszonyok, vagy szezon esetén a helyreállításra 30 napnál
hosszabb határidő is megállapítható, illetve a helyreállítás kalkulált költségeinek a
közterület-használó általi megfizettetésével a helyreállítási kötelezettséget a közterület
kezelője átvállalhatja.
A Közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei
22. §
(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használata
esetén a használó a közterület kezelője felhívására köteles a használatot megszüntetni
és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül –
15 napon belül helyreállítani.
(2) Közterület-használati engedély nélküli közterület-használót a Közterület-felügyelet
felszólítja közterület használatának megszüntetésére és határidő kitűzésével az eredeti
állapot helyreállítására.

(3) A közterületet engedély nélkül, vagy eltérő módon használó, ha az engedélyezés
feltételeinek megfelel – kérelmére – az engedélyező közterület-használatot
engedélyezhet. Ezzel azonban a használó nem mentesül a szabálysértési
következmények alól.
(4) Ha a közterületet hozzájárulás nélkül használó a kezelő felszólításának nem tesz eleget,
a közterületre elhelyezett tárgyat, eszközt, létesítményt, stb. újabb felszólítás nélkül a
tulajdonos a használó költségére elszállíttatja és az eredeti állapot helyreállíttatja.
(5) Akivel szemben a (4) bekezdésben foglalt szankciót kellett alkalmazni, részére egy éven
belül közterület hozzájárulás nem adható.
(6) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának jogszerűségét, a közterületen
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségét
a jegyző által megbízott személyek és a közterület-felügyelők ellenőrzik.
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások1
Hatályba léptető rendelkezések
24. §
(1) E rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba. Előírásait a folyamatban lévő, de el nem
bírált ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek rendeltetéstől eltérő
használatának szabályairól szóló 22/2001.(V. 25.) számú önkormányzati rendelet
valamint az azt módosító 28/2001.(VI.29.), 38/2001.(X.19.), 3/2004(I.23.); 23/2004.
(V.25.), 41/2004.(XII.17), 15/2005.(VI.17.), 29/2005.(XI.25.); 32/2006.(X.26.) 6. §;
44/2006.(XII.21.); 17/2007.(IV.28.); 36/2007.(XI.29.), 24/2008.(VI.26.), 5/2009.(I.28.);
16/2009.(III.27.); 33/2009.(X.1.) 11. §; 19/2010.(V.3.); 41/2010.(XII.27.)önkormányzati
rendeletek hatályukat vesztik.
25. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2011. április 29.
/: dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző
1

A címet beiktatta a 31/2012.(VI.04.) rendelet 17. §-a.

1. számú melléklet
A város kiemelt területei
-

1

Rákóczi út – Kóvári út
Palóc liget területe a ligeti bejárókkal
Hősök tere
Bajcsy-Zs. út a vasútállomás előtti térrel
Kossuth u. – Leiningen u. – Szügyi út.
Thököly u.
Hunyadi u.
Mikszáth K. út
Nyírjesi parkerdő
Balassa utca
Teleki utca
1Óváros

tér

Kiegészítette a 42/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a. hatályos 2014. január 1. napjától.

2. számú melléklet
Korlátozott számban folytatható tevékenységek és azok helyei
I. Idény jellegű (egy területen legfeljebb 6 árus)
zöldség - gyümölcs
- Móricz Zsigmond utcai parkoló
- Erdélyi utca, az Ady Endre és a Trikál József utca közötti szakaszon
- Május 1. út – Gárdonyi u. sarok
- Nyírjesi u. – Mártírok u. sarok
- lakótelepek közterületei
- kamionparkoló
virág
- a Rákóczi úton a Bajcsy - Zs. utcától a Dózsa utcáig
- őstermelők bevásárló központoknál
fenyőfa
- lakótelepek közterületei
- a Rákóczi út – Dózsa u. sarok
- Mikszáth Kálmán utca: 804; 807 hrsz alatti parkoló
- Mikszáth Kálmán utcában az OMKK kazánháza mögötti 808 hrsz alatti
térburkolattal ellátott terület
kegytárgy
- Patvarci út – Temető u. – Dózsa u. sarok
könyvárusítás
- könyvüzletek árusíthatnak az üzletük előtti közterületen
II. Iparos és kereskedővásár tartására hasznosítható területek (területenként
legfeljebb évi két alkalommal)
- Óváros tér
- Semmelweis út az óvoda mellett
- 1770 hrsz-ú (volt MOL) terület
- volt buszállomás területe
III. Bazár és ajándékáru értékesítése
- iparos és kereskedő vásárok területe
- Mikszáth Kálmán utca: 804; 807 hrsz alatti parkoló
- Mikszáth Kálmán utcában az OMKK kazánháza mögötti 808 hrsz alatti
térburkolattal ellátott terület
IV. Cirkuszi és mutatványos tevékenység számára kijelölt területek
- az 1770 hrsz-ú (volt MOL) területen
- az Árpád utcában a volt PLUS Áruház mögötti területen a Diákjuniális és az
önkormányzati rendezvények idején

3. számú melléklet

1

Díjtétel
Közterület használat célja
1. Árusító és egyéb fülke (pavilon)

2. Idényjellegű árusítás (pl. virág, kegytárgy, zöldség-gyümölcs, fenyőfa)

2

Mértékegység

Normál

övezet

Ft/m2/hónap

320

480

Ft/m2/év
Ft/m2/nap
Ft/m2/hónap

3.200
160
2
1600

4.800
240
2
2400

Kiemelt

3.Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag lakásépítésnél, továbbá
tüzelőanyag a kiemelt díjövezetet kivéve, ahol tűzifa nem tárolható
a.) 6 hónapig

Ft/m2/hónap

160

b.) 6 hónap után

Ft/m2/hónap

240

Ft/m2/nap

80

Ft/m2/nap

120

c.) Nem lakáscélú magasépítési, bármely célú mélyépítési munkánál
d.) Közterületen folyó építési munkával érintett terület határidőn túli
igénybevétele
4. Könyv, alkalmi- és mozgó árusítás
3
5. Mozgóbolti árusítás napi díj:
60 napot meghaladó használat esetén:
120 napot meghaladó használat esetén
6.Vendéglátóipari kitelepítés (terasz)
(november 1-től április 30-ig)
Vendéglátóipari kitelepítés (terasz)
(május 1-től október 31-ig)
7. Árubemutatás (árusítás nélkül)

4

8. Alkalmi vásár az igénybe vett teljes területre
9. a.) Mutatványos tevékenység

Ft/m2/nap

160

240
3

Ft/jármű/nap

1200
3
1000
3
800

Ft/m2/hónap

400

Ft/m2/hónap

800

1200

Ft/m2/hónap

4

320

4

Ft/m2/hónap

160

240

480

Ft/m2/nap

80

Ft/m2/nap

32

Ft/m2/nap

16

Ft/m2/hónap

32

Ft/db/hónap

1.200

Ft/db/nap

160

Ft/db/hónap

1.200

Lassú járművek

Ft/db/nap

160

C.) Járműszerelvények

Ft/db/hónap

2.400

Ft/db/nap

320

Ft/db/hó/hely

5.905

Ft/db/hó/hely
egyszeri terület
megváltás

2.905

b.) Cirkuszi tevékenység
10. Sport és kulturális rendezvények
11. Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása
12. A közúti szolgáltatást végző járművek tárolása (parkolón kívül, közúton)
A.) Autóbusz
Tehergépkocsi
B.) Mezőgazdasági vontatók

Kamionok
13.

5

14.A.) 6 Taxiállomás (személy és kisteherautó)
14.B.)7 Taxiállomás (személy és kisteherautó)
Több éven keresztül tartó igénybevétel esetén a második évtől (több éven át
tartó igénybevételnek minősül a több, határozott idejű igénybevétel is, melyek
esetén az igénybevétel folyamatosan fennáll)
15.8 Közterület hosszú távú igénybevétele akadálymentes bejárat
kialakításához maximum 10 m2-ig
1

500.000

Módosította a 2/2021.(II.05.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021. február hó 06. napjától.
Módosította a 42/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a. hatályos 2014. január 1. napjától.
3
Módosította a 42/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a. hatályos 2014. január 1. napjától.
4
Módosította a 42/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a. hatályos 2014. január 1. napjától.
5
A 13. pontot hatályon kívül helyezte az 51/2011.(XII.23.) rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. január
hó 01. napjától.
6
Módosította a 9/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. április 03. napjától.
7
Módosította a 9/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. április 03. napjától.
8
Beiktatta a 9/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. április hó 03. napjától.
2

16. Az 5. számú mellékletbe megjelölt területek filmforgatási célú
igénybevétel
1

17. Nem megjelölt területtel filmforgatási célú igénybevétel
18. A közterület használata során villamos energia igénylése esetén fizetendő
többlet átalány bérleti díj (a kiépített energia vételi pontok esetén)

1

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

Forgatási helyszín esetén 500 Ft
Technikai kiszolgálás 200 Ft
Stáb parkolás 200 Ft
Forgatási helyszín esetén 200 Ft
Technikai kiszolgálás 150 Ft
Stáb parkolás 100

2

Megjegyzés:

1
2

Ft/nap

1000 Ft + ÁFA

Az országos és helyi közutak területét érintő közterület használat esetén az igénybevételért járó
díjat az útigazgatásról szóló miniszteri rendelet alapján kell megállapítani.

Beiktatta a 23/2013.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. szeptember hó 1. napjától.
Beiktatta 25/2015.(VI.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. június 2. napjától.

3/A. melléklet

1

Díjszabás
Reklámeszköz

I. kategória

II. kategória

III. kategória

1.

Cégérszerű
reklámtábla, megállító
tábla, fényreklám

2.000.-Ft/m2/hó

1.500.-Ft/m2/hó

1.000.-Ft/m2/hó

2.

Címfestett tábla,
kandeláber tábla

1.500.-Ft/m2/hó

1.000.-Ft/m2/hó

600.-Ft/m2/hó

3.

Építési reklámháló

150.-Ft/m2/hó

150.-Ft/m2/hó

150.-Ft/m2/hó

4.

Hirdetőoszlop, önálló
reklámvitrin

7.000.-Ft/db/hó

5.000.-Ft/db/hó

4.000.-Ft/db/hó

5.

Közterületbe benyúló
reklámvitrin

4.000.-Ft/db/hó

3.000.-Ft/db/hó

2.000.-Ft/db/hó

6.

Óriásplakát,
reklámtorony

14.000.-Ft/db/hó

12.000.-Ft/db/hó

10.000.-Ft/db/hó

7.

Közterület fölé
kifüggesztett
transzparens

8.000.-Ft/db/hét

5.000.-Ft/db/hét

3.000.-Ft/db/hét

8.

Hangreklámot, vetített
reklámot közvetítő
berendezés, egyéb
marketing tevékenység

2.000.-Ft/m2/nap

1.500.-Ft/m2/nap

1.000.-Ft/m2/nap

9.

Üzlet előtti
árubemutatás

200.-Ft/m2/nap

150.-Ft/m2/nap

100.-Ft/m2/nap

10.

Szórólaposztás,
szendvicsember

2.000.-Ft/fő/nap

1.500.-Ft/fő/nap

1.000.-Ft/fő/nap

Az 1.,2.,3. tételnél a díj a hasznos reklámfelület alapján van számolva.
A 8.,9. tételnél a díj az elfoglalt terület m2-e alapján kerül kiszámításra.
A táblázatban meghatározott összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

1 Módosította a 9/2020.(II.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. február hó 01. napjától.

4. számú melléklet
3,5 t össztömeget meghaladó teher, személy- és áruszállításra szolgáló járművek,
valamint mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi,
lakókocsi, munkagép tárolására, alkalmas telephely híján igénybe vehető közterületek:

-

Ipolypart út északi padkája menti területsáv,
Horváth Endre út déli padkája menti területsáv,
Az idősek otthona melletti parkoló,
Algőver utca nyugati oldali padkája menti területsáv.

4/A. melléklet

1

Balassagyarmat város reklámelhelyezési övezetei
a díjszabás alkalmazása szempontjából

I.

kategória
A város belterületén, a 22. sz. főút mentén lévő közterületek úgy, hogy ebbe beletartoznak a
becsatlakozó utcáknak a 22. sz. főútvonal középvonalától számított 100 méteres szakaszai
is.
A Bajcsy Zs. út az Ady utcáig.
A Palóc liget területe – a ligeti bejárókkal.
-

-

kategória
Hősök tere
Bajcsy Zs. út (Az Ady utcától a Vasútállomásig)
Kossuth u. – Leiningen u. – Szügyi u.
Thököly út
Hunyadi út
Mikszáth K. út
Teleki u.
Elkerülő út

-

kategória
Az I. és II. kategóriába nem tartozó területek.

II.

III.

1

Módosította a 9/2020.(II.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. február hó 01. napjától.

5. számú melléklet1
Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú igénybevétele
vonatkozásában a város díszburkolatos, turisztikailag kiemelt jelentőségű területei
(1) Óváros tér
(2) Civitas Fortissima tér
1

Beiktatta a 23/2013.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013. szeptember hó 01. napjától.

