Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009. (III.27.) önkormányzati
rendelete
A közterületek rendjéről és a köztisztaságról
2021-03-30-tól
Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a törvény 8. § (1) bekezdésében előírt köztisztasági és
településtisztasági feladatkörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (3) bekezdésének b) pontjában, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban: Étv.) 54.§-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint szabályozza a közterületek
használatának, a köztisztaság fenntartásának rendjét.
1. §
(1) A rendelet célja: azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a város
köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a közterületek használatának,
igénybevételének célszerű rendjét, a városkép védelmét és a rend megóvását.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Sásd város közigazgatási területére, az ott tartózkodó valamennyi természetes
és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és társadalmi szervre,
szerveződésre.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az állatok tartásával kapcsolatos szabályokra, továbbá a települési
szilárd és folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatással kapcsolatos szabályokra,
melyeket a képviselő-testület külön rendeletekben állapít meg.
(4) A rendelet tartalmazza a közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó, a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mgtv.) foglaltakat kiegészítő részletes szabályokat, az
alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb
feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét.
(5) Egyebekben közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére a Mgtv. és annak
végrehajtási rendelete rendelkezéseit kell alkalmazni, ezen ügyekben e rendeletet csak a (4) bekezdésben
foglalt szabályozási körben, akkor kell alkalmazni, ha azt a rendelet kifejezetten elrendeli.
2. §
Jelen rendelet alkalmazása szempontjából közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
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, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. (Étv. 2. § 13.)
I. fejezet
Közterületek használata

1. Közútkezelői hozzájárulás
3. §
(1) Sásd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közutak (utak és járdák) nem közlekedési célú
igénybevételéhez a helyi közutak kezelőjeként a vonatkozó jogszabály alapján a jegyző közútkezelői
hozzájárulást ad ki. Az igénybevételi díj összegét az 1. számú mellékletben foglalt díjtételek alkalmazásával
kell megállapítani. A díj megállapítására alkalmazni kell e rendelet 16. §-ának a közterület-használati díj
megállapítására vonatkozó szabályait.
(2) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, illetve nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt
3500 kg össztömegû, vagy annál nagyobb súlyú gépjárművek 8 órát meghaladó tárolása közúton

kivételesen és ideiglenes jelleggel engedélyezhető, olyan helyen, ahol a jármű a közúti forgalmat nem
zavarja. A tárolás ideje maximum 30 nap.
2. A közterületek használata és a közterület-használati engedély
4. §
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon
használhatja.
(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.
(3) Rendeltetésétől eltérő a közterület használata, ha a használat a közterület, vagy annak meghatározott
része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben meghatározott módon akadályozza.
(4) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterülethasználati engedély szükséges a jogszabályokban meghatározott kivételekkel.
(5) Közterület-használati engedélyt a közterület-használatot megelőzően kell kérelmezni, visszamenőleges
kérelemnek nincs helye.
(6) Az e fejezetben foglalt közterület-használati engedélyezési eljárás kizárólag a közúton kívüli, egyéb
közterületek használatára alkalmazható.
5. §
(1) Közterület-használati engedélyt kell kérni:
a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, átfeszítő kötél, reklámzászló, fényreklám,
cég- és címtábla elhelyezéséhez,
b) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló
hirdető-berendezés elhelyezését is, továbbá a közterületre jogszerűen – hozzájárulás alapján – kihelyezett
bármilyen építményre, vagy tárgyra, különösen a pavilonra, nyílt szerkezetű elárusító pultra, vagy építési,
illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám elhelyezéséhez,
c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, üzlet létesítéséhez, illetve a már
meglévő árusítóhelyek, pavilonok, üzletek működéséhez, mozgó árusítóhely létesítéséhez, továbbá
mozgóárusításhoz, illetőleg üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezéséhez, továbbá
árubemutató létesítéséhez,
d) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltőállomás, iparvágány elhelyezéséhez,
e) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez,
f) szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető- és tájékoztató táblák), díszkert
elhelyezéséhez,
g) engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda, valamint a nem létfenntartási célú közművek (pl.:
kábeltelevízió) létesítményeinek elhelyezéséhez, továbbá az utcai árusító automaták (pl.: pénz, ital,
közlekedési jegy, telefonkártya, stb.) felállításához,
h) építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl. építési állványzat, munkaterület körülhatárolása,
konténer és tartozékai, stb.), valamint építő- és tüzelőanyagok, törmelékek nem közúton történő
elhelyezéséhez, tárolásához,
i) alkalmi- és mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez, továbbá portrérajzoláshoz,
j)
k) kiállítás, vásár, sport-, kulturális-, politikai-, vallási és propaganda rendezvények, valamint mutatványos
tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez,
l) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkezõ, üzemképtelen – az 1/1975. (II.5.) KPM-BM
együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt elõírásoknak (érvényes hatósági engedély és jelzés, a
jogszabályban meghatározott műszaki feltételek) meg nem felelõ –, illetve a közlekedésben részt nem vevõ,
reklámhordozó céllal elhelyezett, továbbá az árusítási céllal közterületre kihelyezett járművek tárolásához,
illetõleg a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, illetve nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz
használt 3500 kg össztömegû, vagy annál nagyobb súlyú gépjárművek 8 órát meghaladó, ideiglenes,
maximum 30 napig történő tárolásához,
m) a közterületen vendéglátó-ipari terasz, előkert létesítéséhez,
(2) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, illetve nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt
3500 kg össztömegû, vagy annál nagyobb súlyú gépjárművek 30 napot meghaladó tárolását kizárólag abban

az esetben lehet engedélyezni, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy gépjárművét más módon nem tudja
elhelyezni.
(3) Közművek (gáz-, víz-, csatorna-, áram-, telefon szolgáltatók) építményeit, vonalas létesítményeit,
berendezéseit létesíteni, áthelyezni, üzemeltetni, fenntartani csak a tulajdonos önkormányzattal kötött
megállapodás alapján és a külön jogszabályokban rögzített kártalanítás megfizetésével lehet.
(4) Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterületigénybevételhez, köztisztaságot szolgáló tárgyak elhelyezéséhez,
b) a távközlő hálózatok, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárítása érdekében
szükséges munkák elvégzéséhez, távbeszélőfülke és készülék, postai levélszekrények elhelyezéséhez,
c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
d) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok
elvégzéséhez,
e) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés (kivéve a megvilágított reklámtáblát és a
fényreklámot), cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha a közterületbe 15 cm-en túl nem nyúlik be, továbbá
ernyőszerkezet elhelyezéséhez.
f) építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl. építési állványzat, munkaterület körülhatárolása,
konténer és tartozékai, stb.), valamint építő-, mezőgazdasági és tüzelőanyagok, törmelékek legfeljebb 15
napig történő elhelyezéséhez, tárolásához,
g) őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelők részére saját terményeik árusításához a hasonló
terméket árusító üzletek bejáratától számított 20 méteren túl,
h) [1]a polgármester által jóváhagyott növényzettelepítéshez, virágágyás és egyéb közterületi dekoráció (a
továbbiakban: közterületi dekoráció) elhelyezéséhez.
(5) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni a közterületen lévő hirdetőberendezéseken papír alapú
plakát, hirdetmény elhelyezéséhez, azonban az időszerűségét vesztett hirdetményt, illetőleg kihelyezését
követő 60 napon belül valamennyi hirdetményt el kell távolítani.
(6) A (4) bekezdés b) és f) pontjaiban felsorolt, közterület-használati engedély nélkül végezhető közterületigénybevételt, továbbá a köztisztaság célját szolgáló tárgyak (kivéve a kötelező hulladékszállítás céljára
szolgáló gyűjtőedények) elhelyezését a hatóságnál – lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal,
de legkésőbb a használat megkezdésekor – be kell jelenteni.
(7)[2] A (4) bekezdés h) pontjában foglalt közterületi dekoráció jóváhagyása érdekében a polgármester
rendszeresen, évente legalább 4 alkalommal egyeztetést szervez a városszépítő csoportokkal, személyekkel.
6. §
(1) Nem adható közterület-használati engedély:
a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait,
illetve az utasok tájékoztatását szolgálja,
b) olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos
észlelését akadályozza,
c) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának, pusztításának,
csonkításának, károsításának elkerülését megelőzően nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó
közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat,
d) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és
vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és a hulladéktárolás
nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,
e) ha annak kiadása veszélyezteti a terület városfejlesztési célú hasznosítását.
(2) Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kért közterület-használat:
a) a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna,
b) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna,
c) sértené a városképet,
d) gátolná a települési esztétikai követelmények érvényesülését,
e) a természeti és az épített környezet túlzott megterhelésével járna,
f) veszélyeztetné a közegészségügyi előírások érvényesülését,
g) indokolatlanul korlátozná a település közlekedését,

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben a közterület-használati engedélyben korlátozások írhatóak elő.
(4) A mozgóárusítás és mozgóbolti árusítás során figyelemfelhívó hangjelzést, hangosbemondást nem lehet
alkalmazni 20 órától 8 óráig, valamint városi rendezvények ideje alatt.
7. §
Az évente ismétlődő búcsúk esetében a közterület-használati engedélyt csak a tárgyévi időpontra, egyszeri
alkalomra lehet megadni.
3. A közterület-használati engedélyezési eljárás
8. §
(1) A közterület-használati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.
(2) A közterület-használati engedély tárgyában a polgármester dönt.
(3) A közterület-használati engedély iránti kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni
az igénybe vevő kérelmező nevét, címét, a használni kívánt közterület helyét, nagyságát, a használat idejét
és módját.
(4) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési
engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, építési munkálatokkal összefüggő ideiglenes
közterület-használat esetében pedig az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell a közterület-használati
engedélyt megkérnie.
(5) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati engedély
akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást –
ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi (szemétszállítási szerződés).
(6) Olyan közterület-használat esetében, ahol a tevékenységet gépjárművel (járművel) végzik, meg kell
jelölni a gépjármű (jármű) azonosítására alkalmas hatósági jelzését (jelzéseit).
9. §
(1) A közterület-használati engedélyezési eljárásban figyelembe kell venni a település rendezésére irányuló
terveket és szabályzatokat, továbbá érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.
(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és
karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.
4. A közterület-használati engedély
10. §
(1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen:
a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját, időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkezté-ig az engedély
érvényes, illetőleg utalást arra, hogy az engedély visszavonásig érvényes,
c) utalást arra, hogy az engedély visszavonható,
d) a határozatlan időre kiadott engedély esetében utalást arra, hogy annak megszüntetését az engedélyes
írásban kérheti,
e) a közterület-használat helyének vagy útvonalának, módjának, mértékének és egyéb fel-tételeinek pontos
meghatározását; gépjárművel (járművel) végzett közterület-használat esetében a gépjármű (jármű)
azonosítására alkalmas hatósági jelzését (jelzéseit),
f) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló
tájékoztatást, a településképi követelményeket, a környezet-védelmi, valamint a munka-, baleset- és
egészségvédelmi előírásokra történő utalást,
g) az engedély érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot – kártalanítási
igény nélküli – helyreállításának kötelezettségét,
h) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját,
i) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj, stb.) viselésének és megfizetésének
módját,
j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási
kötelezettség előírását,
k) figyelmeztetést arra vonatkozólag, hogy a közterület-használati engedélyt és a közterület-használatért
fizetendő díj befizetését igazoló feladóvevényt a közterület-használat helyszínén kell tartani,
(2) A közterület-használati engedélyt meg kell küldeni a kérelmezőnek, valamint a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi irodájának a díj beszedése végett.

5. A közterület-használati engedély érvénye
11. §
(1) Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra, vagy
meghatározott feltétel bekövetkeztéig –, kivételes esetben határozatlan időre, visszavonásig adható.
(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – állvány, építőanyag, törmelék, stb.
elhelyezésére – közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható.
(3) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve
szakhatósági – engedélyek, illetve hozzájárulások beszerzését.
6. A közterület-használati engedély érvényének megszűnése, megszüntetése, az engedély megvonása
12. §
A közterület-használati engedély érvénye megszűnik:
a) az engedélyben meghatározott idő elteltével,
b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,
c) amennyiben a határozatlan időre kiadott engedély visszavonását az engedélyes írásban kéri, illetőleg írásban bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy,
d) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a
jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti,
e) a jogosult halálával, vagy – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság esetében – jogutód nélkül megszűnésével,
f) az engedély visszavonásával.
13. §
(1) A határozatlan időre kiadott engedélyt a 6. § (1) bekezdésében foglalt okok felmerülése esetén vissza
kell vonni, a 6. § (2) bekezdésében foglalt okokból visszavonható.
(2) Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett
célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig felszólítás
ellenére ismételten nem tesz eleget.
(3) Árusító pavilonra szóló engedély 12. § f) pontja szerinti visszavonására csak városfejlesztési okokból
kerülhet sor, az engedélyes legalább 6 hónappal korábban írásban történt értesítését követően.
14. §
Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély
egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak írásban bejelenteni.
15. §
(1) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a
közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.
(2) A hatóság 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 megfizetése –
szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti
állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
(4) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati engedély érvényének lejártától a közterület eredeti
állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel kétszeresét kell megfizetni.
7. A közterület-használati díj
16. §
(1) A közterület-használatért a közterület-használati engedély jogosultja díjat köteles fizetni.
(2) A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény
tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül a közterület-használati engedélyben rögzített időtartamra és módon
köteles megfizetni, kivéve ha a meghatározott ideig tartó szüneteltetést a közterület-használati engedély
jogosultja nyolc nappal a szüneteltetés megkezdése előtt írásban bejelenti.
(3) A közterület-használati díjakat tevékenységenként, a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege
figyelembevételével a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben
számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó – az alapterületen túlnyúló – szerkezet
(ponyva, tető, stb.) területét együttesen kell figyelembe venni.

(5) Hirdetőtábla és hirdető-berendezés, zászló, stb. esetén annak hirdetőfelületét kell alapul venni.
(6) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.
(7) A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen 1 m2nek tekintendő.
(8) A közterület-használati díjak havi vagy napidíjak. Minden megkezdett naptári időegység egész
időegységnek számítandó.
(9) Mozgóárusítás és mozgóbolt esetében a közterület-használati díjat az árusítást végző gépjárművek
darabszáma és az árusítási napok száma alapján egy hónapra kell megállapítani a megállások és az árusítási
helyszínek számától függetlenül.
17. §
Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért,
b) a közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért, díszkertekért,
c) a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomáshelyekért és megállóhelyekért,
d) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítményekért és
tárgyakért,
e) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak elhelyezéséért,
f) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély vagy balesetveszély
elhárítását szolgálják a közterületen,
g) közműveknek, köztisztasági szerveknek feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeinek
elhelyezéséhez,
h) postai, távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelye-zéséhez,
amennyiben reklámozási célokat nem szolgál, illetve az építményen reklámhordozó elhelyezésre nem
kerül.
18. §
A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető humanitárius és karitatív célok érdekében
végzett tevékenység esetén.
19. §
A közterület-használati díj beszedéséről a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája
gondoskodik.
8. A közterület-használatra vonatkozó köztisztasági, tűzvédelmi, környezetvédelmi és
munkabiztonsági előírások
20. §
(1) Közterületen építési munkálatot folytatni csak a munkaterület jól látható körülhatárolásával szabad.
(2) Közterületen építőanyag tárolására vonatkozó előírások:
a) az építőanyag közlekedési területet nem foglalhat el,
b) építőanyag elektromos-, távközlési oszlop, élőfa, tűzcsap köré, vízelvezető árokba, csatornafedélre,
közműaknára nem kerülhet,
c) építési területen élőfát tömör védőkerítéssel kell körülvenni,
d) szóródó építőanyagot (homok, sóder, stb.) körülkalodázva kell tárolni,
e) nem szóródó építőanyagot raklapon kell tárolni,
f) építési törmelék csak konténerben helyezhető közterületre, melyet az időjárástól védeni kell (le kell
takarni), a konténer elszállítása iránt a lehető legrövidebb időn belül intézkedni kell.
9. A közterület-használat ellenőrzése és a jogellenes közterület-használat következményei
21. §
(1) A Polgármesteri Hivatal, a polgármester megbízottja és a rendőrség jogosult ellenőrizni a közterülethasználati engedély meglétét, az abban foglaltak betartását, illetőleg a közterület-használati díj fizetési
kötelezettség teljesítését, valamint az engedélyhez nem, csak bejelentéshez kötött tevékenységek
bejelentésének megtörténtét.
(2) A közterület-használati engedélyt, illetve annak másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a
helyszínen tartani és azt az ellenőrzésre jogosult – (1) bekezdésben felsorolt – személyek felhívására, a
közterület-használati díj befizetését igazoló feladóvevénnyel együtt felmutatni.
22. §

1. (1) Aki közterületet engedély nélkül használ, köteles a tényleges igénybevétel idejére járó közterülethasználati díj megfizetésére.
2. (2) Aki e rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltak szerint engedély nélkül, de bejelentéshez kötött
tevékenységet végez bejelentés nélkül, köteles a közterület igénybevételének teljes idejére közterülethasználati díjat fizetni.
(3) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben
használ, köteles a hatóság felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni,
továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség
elmulasztása esetén a hatóság az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére
elvégeztetheti, amennyiben az a helyreállításra vonatkozó felhívásnak 8 napon belül nem tesz eleget.
(4) A hatóság az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben magszabott
határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az 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 költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
(5) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a jogellenesen elhelyezett, továbbá a jogszabályban
meghatározott esetekben a határidőig el nem távolított falragaszok, plakátok, egyéb hirdetmények esetében
is.
10. Közterületek filmforgatási célú használata
23. §
1. (1) Közterületek filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére alkalmazni kell e rendelet 4. § (2)
és (5)-(6) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés a) alpontjában és 15. §-ában a közterület-használattal
kapcsolatosan szabályozott feltételeket és korlátokat, továbbá a 21-22. §-ban a használat ellenőrzésére
megállapított szabályokat.
2. (2) A hatósági szerződés jóváhagyására a polgármester jogosult.
3. (3) Közterületek filmforgatási célú használata során díszburkolatos, valamint turisztikailag kiemelt
központi területnek minősül a Hősök terén található Szoborpark (44. hrsz.)
4. (4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események
esetén a kérelmező módosítási kérelmére a bejelentéstől számított 48 órán belül újra biztosítani kell a
közterület-használatot.
5. (5) A közterületek filmforgatási célú használata során a fizetendő díjra a Mgtv. 3. mellékletében foglalt
táblázat 6-7. sorának B-D oszlopai díjtételeit kell értelemszerűen alkalmazni. A díj megállapítása és
megfizetése során alkalmazni kell a 16. § (6) bekezdése, valamint a 18-19. § rendelkezéseit.
II. fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
11. Köztisztasági szabályok
24. §
(1) A közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni védekezésről – e rendeletben foglaltak szerint –
a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosa, közutak, parkok, terek, játszóterek, közforgalmú parkolók
és autóbusz-megállóhelyek esetében az önkormányzat gondoskodik.
Az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója, kezelője (a továbbiakban: tulajdonosa) folyamatosan köteles
gondoskodni:
a.) az ingatlannal határos járda, a járdától (ennek hiányában az ingatlan határától) az útig terjedő kiépített
vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, gyommentesítéséről és síkosság-mentesítéséről,
b.) az ingatlannal határos közterületi csapadékvíz-elvezető árok tisztántartásáról, gyommentesítéséről a
fedett folyóka kivételével, a gépjárműbehajtók átereszeinek tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról, az általa betemetett árok újra ásásáról,
c.) az ingatlana tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
d.) az épülete faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt vagy jogellenesen elhelyezett
falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolításáról,
e.) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, hogy az a
közlekedést ne akadályozza.
(2) Két szomszédos terület, épület közötti átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között
50-50%-ban oszlik meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak ellátása üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek,
intézmények és szolgáltató egységek esetében a nyitva tartás ideje alatt a létesítmény használójának,
üzemeltetőjének a kötelessége.
(4) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, időben korlátozás nélkül végezhető.
25. §
Ha az ingatlan tulajdonosa a 24. §-ban előírt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a polgármester a
tulajdonos terhére elrendelheti a munka elvégzését, melynek költségeit behajtja a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján.
26. §
A közutak, közparkok, közterek, játszóterek, valamint az ezeken keresztülvezető gyalogjárók, a
közforgalmú parkolók, az autóbusz-megállóhelyek, a vásártér valamint a közterületi emlékművek tisztítása,
hó- és síkosságmentesítése, a keletkező szemét összegyűjtése és elszállítása az önkormányzat
kötelezettsége. Az önkormányzat e feladat ellátásáról külön szerződésben e feladattal megbízott szervezet,
személy, illetőleg a Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodik. Ennek keretében a
Polgármesteri Hivatal, illetőleg a megbízott szervezet elvégzi
a.) az utak, utcák, terek, közforgalmú parkolók útburkolatai, a Szent Imre út és a Rákóczi Ferenc út 1-41.
szám között a közút menti járdák és árkok, valamint ezek műtárgyai tisztán tartását, az ott keletkezett
szemét összegyűjtését és elszállítását;
b.) az utcai hulladékgyűjtő edények felállítását, fenntartását, rendszeres ürítését, tisztítását és környezetének
tisztán tartását;
c.) a közutakon, köztereken, autóbusz-megállóhelyeken a hó eltakarítását és a síkosságmentesítési
munkálatokat.
27. § [3]
28. §
Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék be. Ha bármilyen
szállítmány fel- vagy lerakásánál vagy szállítás alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt felvagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során azonnal megtisztítani.
29. §
(1) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a
várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény
alatt és azt követően a terület tisztántartásáról.
(2) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szilárd hulladékkal, így cigarettacsikk, vagy
szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel) beszennyezni tilos. A közterületen keletkezett
szennyeződés megszüntetése és a szükséges takarítás elvégzése annak a kötelezettsége, akinek a
tevékenysége következtében a szennyeződés keletkezett.
(3) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtő tartályokba
szabad elhelyezni. A hulladékgyűjtő tartályok kihelyezéséről és rendszeres ürítéséről – a (4) bekezdésben
foglaltak kivételével – az önkormányzat köteles gondoskodni.
(4) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok tulajdonos, illetve
használó általi elhelyezése a polgármester előzetes egyetértésével történhet, ezek tisztántartása az
üzemeltető kötelessége.
(5) Ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója (gazdája) haladéktalanul köteles
gondoskodni.
(6) Közterületen állatot tartani vagy legeltetni kizárólag a polgármester engedélyével lehet.
(7) Közterületen tilos szeszes italt fogyasztani.
(8) Közterületen gépjárművet mosni tilos.
(9) Tilos a hulladékgyűjtő edényekben történő válogatás, a gyűjtőedényből a hulladék kiemelése.
30. §
(1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása tilos!
(2) Az eszköz megterhelése, a megrongálódás elkerülése érdekében játszótéri játékot (hinta, mászóka,
csúzda stb.) kizárólag 14 éven aluli gyermek használhat. 14 év feletti személyek ezen eszközöket még
rendeltetésszerűen sem használhatják.
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(3) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos! Gépjárművel
a zöldterületekre ráhajtani, ott várakozni tilos. Tilos a közterületeken a virágok leszedése, a fák és egyéb
növények engedély nélküli csonkolása.
(4) A közterületen lévő fák gallyazása, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás az önkormányzat
feladata. Fakivágás közterületen a polgármester engedélyével végezhető.
12. Közutak, közterületek téli tisztántartása
31. §
(1) Járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (pl.: salak, homok, zúzalék stb.)
kívül rendkívüli körülmények esetén só környezetkímélő anyagokkal keverten alkalmazható. A szóróanyag
beszerzéséről a tisztántartásra kötelezett gondoskodik. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben,
környezetszennyezést kizáró módon történhet. Klorid tartalmú anyagok használata zöldterületeken,
járdákon,
különösen
betonjárdán,
és
azok
közvetlen
környékén
tilos.
(2) A tömegközlekedési eszközök által használt közutak kivételével a belterületi utakon a síkosság elleni
védekezésre környezetkímélő szóróanyagok használhatók fel, rendkívüli körülmények esetén sóval
keverten.
(3) Az ingatlannal határos járdát szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal kell takarítani, téli
időszakban - havazás, jégképződés esetén - lehetőleg azonnal de legalább naponta egy alkalommal kell a
hótól
és
jégtől
megtisztítani,
illetve
a
síkosságot
megszüntetni.
(4) A havat a járda úttest felőli részén kell összerakni úgy, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 méter
széles
terület
maradjon.
(5) Hórakást tilos elhelyezni:
a)tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, közüzemi és közérdekű létesítményre, ill. ezek köré (pl.:
vízelzáró
csap,
gáz
és
egyéb
közlétesítmény,
stb.)
b)
útkereszteződésben,
úttorkolatban,
c)
útburkolati
jeleken,
d)
kapubejárat
elé,
annak
szélességében,
e) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeinél, a jármű megállóhelye és a járda között,
f) közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.
13. Közúti közlekedési szolgáltatásban használt járművek
tárolásának szabályai
32. §
(1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988.(XII.20.)
MT. rendelet 7.§.(4) bekezdésében meghatározott rendelkezések alapján a gépjármű közterületen való
tárolására engedélyt kivételesen indokolt esetben adhat a polgármester, olyan helyre, ahol a jármű sem a
gyalogos-, sem a közúti forgalmat nem akadályozza, míg a jegyző ideiglenes jelleggel közúton történő
tárolásra, e rendelet alkalmazásával.
(2) Tilos a közúti közlekedési szolgáltatásban használt gépjárművek, pótkocsik, nyergesvontatók,
autóbuszok közterületen történő mosása, szerelése, javítása, kivéve, ha az menet közben keletkezett
műszaki hiba elhárítására szolgál.
14. Üzemképtelen és üzemen kívül helyezett járművek elszállítás, tárolása, értékesítése
33. §
(1) Üzemképtelen jármű vagy munkagép közterületen nem tárolható. Az üzembentartó köteles az
üzemképtelenné vált járművet a közterületről haladéktalanul eltávolítani.
(2) Ha a jármű csupán azért üzemképtelen, mert hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezik, úgy
azt mellékútvonalon vagy parkolóban e rendeletnek a közterület-használatra vonatkozó rendelkezései
szerint, közterület-használati engedéllyel, legfeljebb 30 napig lehet tárolni.
(3) A közterületen tárolt üzemképtelen jármű üzembentartóját a polgármester írásban szólítja fel, hogy
járművét a helyszínről legkésőbb 30 napon belül távolítsa el.
(4) Amennyiben az üzembentartó nem állapítható meg, úgy a jármű elszállítható, erről a
rendőrkapitányságot értesíteni kell. A jármű elszállítását és tárolását a Polgármesteri Hivatal végzi. A jármű
elszállításakor jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a jármű műszaki állapotát és a járműben
talált felszereléseket és egyéb tárgyakat.

5. (5) Az elszállítás és a tárolás költségei az üzembentartót, vagy üzemen kívül helyezett jármű esetén a
tulajdonost terhelik. Az igazolt tulajdonosnak a jármű csak a felmerült költségek (szállítás, tárolás, szakértő
stb.) megtérítését követően adható ki.
6. (6) A ki nem váltott járműveket a polgármester az elszállítás napjától számított 90 nap után értékesíti, annak
eredménytelensége után megsemmisítéséről gondoskodik.
7. (7) Az üzembentartó vagy tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés során befolyt és a
költségekkel csökkentett összegre jogosult igényét érvényesítheti, amennyiben tulajdonjogát hitelt
érdemlően igazolja.
15. Köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
34. §
(1) E rendelet köztisztasági rendelkezéseinek betartását a rendőrség, a Polgármesteri Hivatal és a
polgármester megbízottja ellenőrzi, a rendelkezések betartására figyelmeztetnek, szabálysértés elkövetése
esetén feljelentést tesznek.
III. fejezet
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
35. §
(1) E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sásd Város Képviselő-testületének a
köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/1991.(XI.18.) számú rendelete, az 1/1996.(II.13.),
4/1997.(VI.20.), 8/1997.(IX.20.), 17/1997.(XII.15.), 5/1999.(III.15.), 19/1999.(XII.20.), 16/2000.(XII.18.)
és 17/2001.(XII.12.) Ökr. számú módosításaival együtt.
(3) 2009. szeptember 1. napján a korábban megszerzett közterület-használati hatósági engedélyek és
tulajdonosi hozzájárulások érvénye megszűnik. Aki a közterület-használati jogviszonyát folytatni kívánja,
az e rendelet szerinti közterület-használati engedély iránti kérelmet köteles benyújtani. 2009. szeptember
1-ig benyújtott kérelem esetén az engedélyről történő döntés kézhezvételéig jogosult a közterület adott
részének használatára.
Sásd, 2009. március 26.
Székely Szilárd sk.
Dr. Kajdon Béla sk.
polgármester
jegyző
A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2009. március 27.
Dr. Kajdon Béla sk. jegyző

1. melléklet
Közút-használati díjak
(ÁFA nélkül)
Közutak kategóriái
Helyi közutak

Sport-, kulturális
rendezvények

Belterületi elsőrendű út

-

Belterületi másodrendű út

-

Belterületi mellékutak
Lakó- és kiszolgáló utak
Kerékpárutak, gyalogutak,
járdák
Külterületi közutak

-

-

Igénybevétel jellege
Vásár, árusítás,
Építési munkaterület
egyéb
1000 Ft/m2/nap vagy
2
vonalas létesítmény
40 Ft/m /nap
esetén Ft/fm/nap
850 Ft/m2/nap vagy
vonalas létesítmény
40 Ft/m2/nap
esetén Ft/fm/nap
40 Ft/m /nap

650 Ft/m2/nap vagy
vonalas létesítmény
esetén Ft/fm/nap

40 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap vagy
vonalas létesítmény
esetén Ft/fm/nap

2

Sásd város közterületeinek közterület-használati díjtáblázata

2. melléklet

(az összegek ÁFA nélkül értendők)

sorszám
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2.
a)
b)

c)
d)
e)
f)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)

5.
a)
b)

közterület-használat célja

mértékegység közterület-használat
díja (Ft)
Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozói tevékenységek
Közterületi árusítás: árusító pavilon, asztal, pult,
m2/hó
800,állvány, gurulókocsi, stb.
Árusító pavilon a Hősök terén (356. hrsz.)
m2/hó
155,Mozgóbolti, mozgóárusítás gépjárműről
db/nap
2000,2
vendéglátó-ipari előkert, terasz
m /hó
800,kézi árusítás (1 m2)
m2/nap
25,2
alkalmi árusítás, vásár (ünnepek előtti árusítás,
m /nap
40,fenyőfa, stb.)
reklámcélú, vállalkozási rendezvények
m2/nap
40,2
göngyölegtárolás
m /nap
25,mutatványos tevékenység
m2/nap
Reklámhordozók, árubemutatások
óriásplakát, hirdetőoszlop
db/hó
épület homlokzatán vagy kerítésen elhelyezett,
m2/hó
közterületbe 15 cm-en túl benyúló hirdetőtábla,
cég- és címtábla, kirakatszekrény, védőtető,
előtető
Önálló hirdető-berendezés
m2/hó
hirdetési céllal elhelyezett gépjármű
db/hó
eladási céllal elhelyezett gépjármű
db/nap
árubemutatás
m2/hó
Építési munkával kapcsolatos tevékenységek, tüzelőtárolás
állvány és építőanyag (lakóház vagy lakás épím2/hó
tése, felújítása esetén)
állvány és építőanyag egyéb épület esetében
m2/hó
mezőgazdasági- és tüzelőanyag tárolása
m2/hó
Gépjárműtárolás
üzemképtelen, forgalomból kivont gépkocsi,
m2/nap
lakókocsi, utánfutó
közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, v.
db/nap
nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt
3500 kg össztömegű v. annál nagyobb súlyú
gépjárművek 8 órát meghaladó tárolása
Kulturális, politikai és sportesemények, tömegmegmozdulások
ideiglenesen kiépített színpad és egyéb elkerített
m2/nap
terület
politikai és propaganda rendezvények
m2/nap

25,1000,100,-

150,1000,400,40,200,300,200,800,400,-

10,300,-

