
Érsekvadkert Község Önkormányzata
Képviselő –testületének

6/2013.(V. 2.)számú rendelete

a közterületek használatáról és rendjéről, valamint a
közterületi-használati díj megállapításáról

(a módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztve)

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, és (2) bekezdésében, valamint a kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6.§.(4) bekezdésében és a 12.§.(5) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról és rendjéről és a 
közterület-használati díj megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Érsekvadkert község közigazgatási területén talál-
ható valamennyi közterületre.

(2)  E rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen történő alkoholfogyasztás
esetén
a) az  érvényes  közterület  használati  megállapodással  rendelkező  vendéglátó

egység kitelepülése területére, nyitvatartási időben,
b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területére a

rendezvény ideje alatt, illetve az Érsekvadkert Község Önkormányzata (to-
vábbiakban:  Önkormányzat)  által  rendezett  rendezvények esetén a rendez-
vény területére  és  ideje  alatt  mértékletes  szeszesital  fogyasztásra,  esküvői
menetre.  

Értelmező rendelkezések
2.§

E rendelet alkalmazása szempontjától közterület:
értelmében:
(1) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. Törvény ( továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja szerint, valamint
           a) az ingatlan nyilvántartásban közterületként /közút, járda, tér, park stb./ 
nyilvántartott, az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi földrészlet, továb-
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b/ az önkormányzatot tulajdonában lévő belterületi földrészletek, illetve épít-
mények közhasználatra átadott része /továbbiakban együtt közterület/

(2) Közterület rendeltetése: Étv. 54. § (4) bekezdése szerint

(3) Szeszesital: a gyógynövények, gyógyászati jellegű szeszes kivonatok, vala-
mint  ezek felhasználásával  készült  termékek és az alacsony (1,2 %-nál keve-
sebb) alkohol tartalmú üdítőitalok kivételével minden alkohol tartalmú ital.

(4) Reklám célú berendezés: 224/2011. (X.21.) Korm. Rendelet 1. §-a szerint.

A közterület használata és a közterület-használati engedély
3.§.

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati enge-
    dély szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a/ közterületbe 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, 
védőtető, ernyőszerkezet, továbbá 1 m2-t meghaladó cég- és címtábla el-
helyezéséhez,

      b/ a közműveknek (elektromos, gáz-, víz- és csatornahálózat) és a köztiszta-
          sági tevékenységekkel megbízott szoláltatóknak a feladatuk ellátását szol-
          gáló közérdekű létesítmények elhelyezése,

c/ hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez,

 d/ az egyes létesítményekhez, intézményekhez, vállalkozásokhoz a közút te-
    rületén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára,

e/ utcai árusító automata, árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgál-
tató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, illetve a már meglévő árusí-
tóhelyek, pavilonok, üzletek automaták működéséhez,

f/ a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, 
amennyiben azok nem a közút tartozékai,

g/ szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető és 
tájékoztató táblák, stb.) elhelyezéséhez,
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h/ távbeszélő fülke, posta által üzemeltetett levélszekrény felállításához,

i/ építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl. építési állványzat, építő-
anyag, törmelék) elhelyezéséhez, tárolásához,

j/ alkalmi és mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez,
 
k/  felvonulás, rendezvények, utcabál rendezésére,

l/ alkalmi vásár és mutatványos tevékenység céljára,

m/ vendéglátó-ipari előkert, vagy előtér céljára, valamint kereskedelmi üzlet 
előtti árukirakodásra,

n/ közhasználatra még át nem adott területek ideiglenes hasznosításához és 
használatához.

o/ tüzelő,- építő és egyéb anyag tárolására, ha ez a 72 órát meghaladja.
 
(3) Nem kell közterület-használati engedély:

a/ a közút (járda) és a zöldterületek építésével, javításával és fenntartásával 
kapcsolatban a közút (járda) és zöldterületek elfoglalásához,

b/ úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait 
szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c/ a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai kábelek és 
egyéb közművekkel kapcsolatos berendezések, létesítménye hibaelhárítá-
sa érdekében végzett munkáihoz,

d/ üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, 
cég-és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületben 10 cm-en túl nem 
nyúlik be,

     
      e/ nemzeti-, önkormányzati- és egyházi hivatalos ünnepek alkalmával, ön-
         kormányzat és intézményei által szervezett rendezvényekre,

f/ az élet- és balesetveszély elhárításhoz szükséges munkák elvégzése érde-
kében igénybevett területekért,

(4) Nem adható közterület-használati engedély:
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a/ közterületen zajos, bűzös, gőz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakor-
   lására, kivéve a jogszabályoknak megfelelőn rendezett tűzijáték;

b/ szeszesital forgalmazására, kivéve: az engedélyezett rendezvényeket, va-
    lamint a vendéglátóhelyek kerthelyiségeit;

c/  hatósági jelzés nélküli, érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de üzem-
     képtelen, jármű közterületen, 15 napon túl történő tárolására; valamint a
     telephelyi tárolásra kötelezett jármű, pótkocsi, munkagép, utánfutó, 
     lovaskocsi, mezőgazdasági vontató, járműszerelvény, különleges jármű 
     közterületi tárolására;

d/ erotikus termékek bemutatására és értékesítésére; közízlést sértő tevé-
     kenységre,
 
e/ valamint annak a kérelmezőnek, akinek a kérelem benyújtásakor közterü-
    let használatból eredő díjhátraléka, helyi adó tartozása van, vagy a korábbi
    határozatban foglalt kötelezettségének nem tett eleget.
  
f/ ponyvagarázs létesítésére,

g/ tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve ha közterület igénybevé-
tele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szol-
gálja,

h/ olyan járdaszakaszra, ahol a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő 
gyalogos észlelését akadályozná,

i/ olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lehet, 
a közbiztonságot, vagy az egészséget veszélyeztetné,

j/ közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához.

(5) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyről szóló határozatot,
valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói iga-
zolvány,  közterület-használati  engedély,  cégbírósági  végzés,  a  díj  fizetéséről
szóló bizonylat) helyszínen tartani és azokat ellenőrzés esetén kérésre felmutat-
ni.

(6) Az alkalmi árusítóhelyet naponta – az árusítás befejezése után – a közterü-
letről el kell távolítani.

(7) Az alkalmi árusítás kizárólag az alábbi közterületeken történhet:
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            a/ Petőfi úti Piactér (gödör)
            b/ volt Vásártér (Pást)
az a/-b/ pontok alól kivétel az önkormányzati rendezvények ideje.

(8) A közterület-használati engedély másra nem ruházható

A közterület-használat időtartama és a közterület-használati engedély
 kérelmezése

4.§.

(1) A közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghatározott
időtartamra, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható. Legrövidebb
időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 naptári év.

(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

(3) A határozott időre szóló engedély érvényessége az engedélyesnek az engedé-
lyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosz-
szabbítható, amennyiben az engedély időtartama alatt a terület más célú igény-
bevételére nem kerül sor. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség. 

(4) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre az engedély csak az
építési munka végzésének tartamára adható.

(5)A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb
ihatósági, illetve szakhatósági – engedélyek /pl. építésügyi, egészségügyi, rendé-
szeti szakhatóságok engedélyei/ beszerzését.

(6) A közterület-használatra vonatkozó engedélyt annak kell kérnie, aki a közte-
rületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az épít-
tetőnek, az építési munkálatokkal összefüggő ideiglenes közterület-használat 
esetében pedig az építtetőnek, vagy a kivitelezőnek kell a közterület-használati 
engedélyt beszereznie.

(7) A közterület-használatra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a/ a kérelmező nevét, lakóhelyét, illetve székhelyének, telephelyének címét,

b/ a közterület-használat célját és időtartamát,

c/ a közterület-használat helyének megnevezését, pontos területnagyságát,
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d/ a közterületen folytatni kívánt tevékenység megnevezését,

(8) A közterület használati engedély iránti kérelmet az engedélyt kérő a Polgár-
mesteri Hivatalba nyújthatja be.

(9)A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyek elbírálása a 
Polgármester hatáskörébe tartozik.

A közterület-használati engedély kiadása
5.§.

(1) Vendéglátó-ipari kerthelyiség, terasz létesítése, üzlethelyiséghez kapcsolódó
árusítás  akkor  engedélyezhető,  ha az a gyalogos,  kerékpáros  forgalmat  nem
akadályozza.

(2) A közterületet csak jogerős közterület-használati engedély megadásáról szó-
ló határozat birtokában lehet elfoglalni.

(3) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályza-
tot, a településrendezési terveket, a településképi és műemlékvédelmi, a köztisz-
tasági, környezetvédelmi és egyéb kapcsolódó önkormányzati rendelkezésekben,
továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelménye-
ket.  

(4) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen:

a/ a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének cí-
mét,

b/ a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amely-
nek bekövetkeztéig az engedély érvényes,

c/ a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltétele-
inek pontos meghatározását,

d/ utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hoz-
zájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

e/ a hozzájárulás érvényének megszűnése, vagy annak visszavonás esetére 
az eredeti állapot – kártalanítási igény nélküli – helyreállításának kötele-
zettségét,

6



f/ közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és 
megfizetésének módját,

g/ a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági 
előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, környezetvédelmi, valamint
a munka- és balesetvédelmi előírásokra való utalást.

h/ a jogorvoslati eljárás lehetőségére és annak módjára vonatkozó tájékozta-
tást,

i/ a közterület-használattal járó járulékos költségek /energia, vízdíj stb./ vise-
lésének és megfizetésének módját,

j/ a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karban-
tartási és tisztántartási kötelezettség előírását.

A közterület-használati engedély érvényének megszűnése, 
megszűntetése és az engedély megvonása

6.§.

(1)A közterület-használati engedély érvénye megszűnik:

a/ az engedélyben meghatározott idő elteltével,

b/ a közterület használatát és rendjét érintő helyi rendelet változása miatti 
visszavonással,

c/ a közterület-használati engedélyben, illetve az ezzel kapcsolatos tevékeny-
ségekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli 
visszavonással,

d/ ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszű-
nik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyéb-
ként elveszti,

e/ a jogosult halálával, vagy – jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével,

f/ ha a jogosult bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy.

(2) A közterület-használat közérdekből, kártalanítás nélkül bármikor megszűn-
tethető.
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(3)Közérdekből  való  közterület-használat  megszüntetése  esetén  a  már  előre
megfizetett közterület-használati díj időarányosan visszatérítésre kerül. 

(4)Az  engedélyes  ilyen  irányú  kérelme  esetén  más  helyen  lehet  a  közterü-
let-használatot biztosítani. Ilyenkor a közterület-használati díj kérdésében beszá-
mításnak van helye.

(5)Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedé-
lyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedé-
kesség időpontjáig – felszólítás ellenére – ismételten nem tesz eleget.

(6)Amennyiben az engedély azért szűnt meg, mert az engedélyes a közterületet 
nem az engedélyben meghatározott célra és módon használta, a már megfizetett 
közterület használati díj nem követelhető vissza.

(7)Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a
szándékát az engedély egyidejű visszaadásával az engedélyező hatóságnak beje-
lenteni.

(8)Amennyiben az engedélyes nem állította vissza az eredeti állapotot, úgy azt
helyette a Polgármesteri Hivatal fogja megtenni. A helyreállítás költségei áthárí-
tandóak az engedélyesre.

7.§.

(1) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási 
igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát 
– haladéktalanul helyreállítani.

(2) Ez a kötelezettség a jogosultat az építési engedély alapján végzett munka 
esetében csak akkor terheli, ha az eredeti állapot helyreállítását az engedély 
megadásának feltételeként előírták.

Közterület-használati díj
8.§.

(1) A közterület használatáért az engedélyes az 1. számú mellékletben megálla-
pított díjat köteles megfizetni.

(2)Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges használata
szerint, illetve a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet
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nélkül  köteles megfizetni,  kivéve,  ha azt  hatósági  intézkedés  miatt  kénytelen
szüneteltetni.
(3) A közterület-használati díj az Önkormányzat költségvetését illeti meg. A 
közterület-használati díj kezelése és behajtása tekintetében a Polgármesteri Hi-
vatal ügyintézője jár el.

(4) A fizetendő közterület-használati  díjat és megfizetésének módját  az enge-
délyben az engedélyező hatóság határozattal határozza meg.

(5) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:

a/ a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a 
létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mér-
tékét együttesen kell figyelembe venni;

b/ minden megkezdett nap, hónap és méter után meg kell fizetni.

c/ hirdető-berendezés esetén minden megkezdett m2  után meg kell fizetni.

(6)A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szem
pontjából egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.

(7) A (2)-(4) bekezdésbe nem tartozó közterület-használat esetén a ténylegesen 
elfoglalt területet kell figyelembe venni.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

9.§.

(1) A tevékenységet be kell jelenteni, de nem kell közterület használati díjat fi-
zetni:

  a/ az országos közforgalmú közúti, és légi közlekedési szolgáltatóknak a fel-
     adatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére,

b/ közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló 
létesítményekért és tárgyakért,

c/ a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és 
köztárgyak /pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák stb./ elhelyezéséért,
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d/ a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, tűzoltó-
ság közterületi létesítményeiért,

e/ azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen 
életveszély, vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületeken,

f/ távbeszélő fülke, posta által üzemeltetett levélszekrény felállítása esetén.

(2) Különös méltánylást igénylő és érdemlő esetekben a közterület-használati díj
fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – a polgármester részben vagy egész-
ben felmentést adhat.

Ellenőrzés
10.§.

A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a jogszabályok szerint ellenőr-
zésre jogosult más szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal megbízott ügyinté-
zői a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.

II.  Fejezet
Részletes rendelkezések

A reklámozás rendjéről
11.§.

(1)  Nem helyezhető el hirdetmény, plakát:
a) az Önkormányzat tulajdonában lévő, illetve
b) állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló ingatlan terüle-

tén, kerítésén, épületen vagy azon belül,
c) műemléki, műemlék jellegű, településképi jelentőségű épületek falán, ka-

puján, kerítésén és tartozékain,
d) a község közterületein lévő közüzemi berendezéseken, építményeken, élő

fákon, köztéri padokon, szobrokon, elektromos- és világító berendezések
oszlopain, szekrényein, közlekedési jelzőtáblákon, illetve a forgalom sza-
bályozására vagy védelmére szolgáló berendezésen, úttartozékon, továbbá
autóbuszvárókon.

(2)  A plakátok elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblák felsorolása a 3. sz. mellék-
letben található.

(3)  Épületen, kerítésen, földterületen reklámhordozót elhelyezni csak az ingat-
lan, illetve a kerítés tulajdonosának hozzájárulásával szabad, ha az a településké-
pi követelményeknek és a közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel.
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(4)  2  m2-nél   nagyobb    reklám    elhelyezése    építési     engedély    köteles,
tulajdonjogra való tekintet nélkül.
(5)  Reklámhordozó  nem helyezhető  el  a  Hősök  terén  és  a  Római  Katolikus
Templom körül. Óriás plakát a közterület belterületi részén nem helyezhető el.

(6) A parlamenti és az önkormányzati választásokat megelőző időszak rendjét a
4. számú melléklet szabályozza.

(7) A község közigazgatási területén szórólap, szórólapként alkalmazott reklám-
cédula közterületen történő terjesztése tilos.  Szórólapok elhelyezése kizárólag
postaládába, illetve turisztikai információs pontoknál engedélyezett kihelyezés
útján történhet.

Egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról
12.§.

(1) Érsekvadkert község közigazgatási területén az alábbi közterületeken tilos a
dohányzás:

a) Hősök tere
b) Helytörténeti Emlékház
c) Köztemető
d) Buszvárók

Ebek közterületen való tartózkodása
13.§

 
(1) Ebek közterületen csak pórázon, a tulajdonos, vagy erre külön megbízott
személy felügyeletével tartózkodhatnak.

(2) Harapós,  támadó  természetű  ebet,  vagy  az  Érsekvadkert  Jegyzője  által
egyedileg veszélyesnek minősülő ebet csak a marás megakadályozására alkal-
mas szájkosárral lehet közterületre vinni.

14. §.

 (1)Az eb tulajdonosa, illetőleg az eb felügyeletével megbízott más személy gon-
doskodni köteles arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. Ha az eb a köz-
területen szennyeződést okoz, a tulajdonos, illetve az eb felügyeletével megbí-
zott más személy kötelezettsége a szennyeződés megszüntetése.
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Terek, parkok használatának speciális szabályai
15.§.

(1)Tilos  közterületen  elhelyezett  emlékműveken,  utcabútorzaton,  virágágyás
szegélyén, lépcsőkön, utcaszegélyeken, kőpadokon, és a közút tartozékain gör-
deszkázni, görkorcsolyázni, vagy kerékpározni.

(2)Tilos közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket a rendel-
tetéstől eltérő módon használni vagy beszennyezni.

(3)Tilos közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusítani, osztogatni vagy
szolgáltatást nyújtani.

Zöldfelületek, játszóterek védelme
16.§.

 
(1) Tilos közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfe-
lületek egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait bármilyen módon szak-
szerűtlenül kezelni, gondatlanul megrongálni, károsítani vagy elpusztítni így:

a.) zöldterületen labdajátékokat nem az arra kijelölt helyen vagy mások testi
épségének figyelmen kívül hagyásával folytat,
b.) zöldfelületeken járművel, kerékpárral nem az erre a célra kijelölt utakon

közlekedik,
c.) zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennye-
zett tárgyat mos,
d.) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajt,

beáll,
e.) zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat,

(2) Játszótéri játékokat tilos nem rendeltetésének megfelelően használni. A ját-
szótéri játékokat 14 évnél idősebb, vagy 80 kilogrammnál nehezebb sze-
mélyek nem vehetik igénybe.

Helyi utak, járdák védelme
17. §. 

(1) Utat, járdák tilos engedély nélkül felbontani vagy elfoglalni. 

(2) Tilos járdán és az út tartozékán, illetve közterületen engedély nélkül átalakí-
tást végrehajtani.

(3) Újonnan létesített út esetében 5 évig nem lehet útfelbontásra engedélyt kérni.
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Vásári, piaci rendszabályok betartása
18.§.

(1)Vásáron, piacon árusítási joggal rendelkező személy (továbbiakban: árus) kö-
teles az e rendeletben meghatározott közterület-használati díjat a Polgármesteri 
Hivatalban a terület elfoglalását megelőzően befizetni.
(2)Tilos a megváltott területnél nagyobb területet használni.
(3)Az árus köteles az árusítást követően a területet az eredeti állapotában vissza-
szolgáltatni.
(4)Az árus köteles a tevékenysége során összegyűlt hulladékot összeszedni, és a 
kijelölt lerakóba szállítani.
(5)Árusítani csak a Piac téren (Gödör) és a Pást területén (Vásártér) szabad.

   Mutatványos és művészeti tevékenység végzése
19.§

(1)Mutatványos és egyéb művészeti, képzőművészeti tevékenység csak enge-
dély alapján a lakosság és a közlekedés indokolatlan zavarása nélkül történhet.

(2)Az mutatványos köteles a területet az eredeti állapotában visszaszolgáltatni, 
köteles a tevékenysége során összegyűlt hulladékot összeszedni, és a kijelölt le-
rakóba szállítani.

(3)Zenei tevékenység végzése legfeljebb 6.00-22.00 óráig és erősítő berendezés 
használata nélkül végezhető. (kivéve Falunapon)

Záró rendelkezések
20.§.

(1) A közterület-használati engedélyezéssel kapcsolatos eljárásban a közigazga-
tási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a közterü-
let-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 6/2002.(III.18) ren-
delet, valamint az azt módosító 10/2005.(IX.30.), 17/2008.(XII.19.), 12/2009.
(XI.11.), 10/2010.(XII.08.), és 9/2011.(VI.29.) rendeletei hatályukat vesztik.

(3) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.
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(4) A kihirdetés módját az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak 50.§.(2) bekezdése határozza meg.

Érsekvadkert, 2012. április 30.

Dr. Kovácsné Nagy Mária                                                   Kőhalmi Erika
Polgármester                                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve:

Érsekvadkert, 2013. május 2.

                                                                               Kőhalmi Erika
 jegyző
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                                                                                                   1. sz.  melléklet a
                                                             közterület-használati díjakról

1./ Közterületbe 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat
(portál) kirakatszekrény, védőtető, 500 Ft/m2

ernyőszerkezet, továbbá 1 m2-t meghaladó cég- és
címtábla elhelyezése

2./ Hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezése 500 Ft/m2

3./ Utcai árusító automata, árusító és árusítással kapcsolatos, 800 Ft/m2

valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, működő                           
üzlet létesítéséhez, illetve a már meglévő árusítóhelyek,

    pavilonok, üzletek, automaták működéséhez.

4./ Építési munkával kapcsolatos létesítmények                                100 Ft/m2/hó
(pl. építési állványzat, építőanyag, törmelék)
tüzelőanyag elhelyezéséhez, tárolásához.

5./Alkalmi árusítás, valamint szolgáltató     500 Ft/m2/nap
tevékenység végzésére.

6./ Mozgóárusítás végzésére                                                                5000 Ft/nap

7./Alkalmi vásár és mutatványos tevékenység 500 Ft/m2/nap
céljára.

8./ Vendéglátó-ipari előkert, vagy előtér céljára 900 Ft/m2

valamint kereskedelmi üzlet előtti árukirakodásra                               
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2. sz. melléklet a rendelethez

Plakátok elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblák Érsekvadkerten

 

1. Hősök tere

2. Petőfi út 37/A.  ( Butik előtt )

3. Községháza előtt

4. COOP ÁBC Áruház előtt
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3. sz. melléklet a rendelethez

A parlamenti és önkormányzati választásokat
 megelőző időszak rendjéről

1) A szabályozás kiterjed Érsekvadkert község közigazgatási területén lévő
állami és önkormányzati tulajdonú épületekre, műemlékvédelem alatt álló
épületekre, valamint a közterületekre.

2) Választási plakát: egy vagy több pártot, párt képviselőjelöltjét, vagy füg-
getlen  képviselőjelöltet,  programjaikat  ismertető,  népszerűsítő  hirdet-
mény, transzparens, egyéb hirdető-berendezés, falragasz, szórólap, vetített
kép, zászló, embléma, plakát a hordozó anyagtól függetlenül (továbbiak-
ban: választási plakát).

3) Nem minősül  választási  plakátnak  a  kizárólag  meghívó  jellegű  hirdet-
mény, amely a választási gyűlés, fórum, rendezvény idejét, helyét, az elő-
adó nevét és a szervező párt, vagy személy nevét tartalmazza.

4) A 3) bekezdés szerinti meghívó jellegű hirdetményt a rendezvény helye
szerinti épületen el lehet helyezni.

5) Tilos a választási plakát elhelyezése az állami vagy önkormányzati ható-
ság elhelyezésére  szolgáló  épületen  vagy azon belül,  az  önkormányzat
egészségügyi, oktatási, szociális intézményein, valamint a műemlékvéde-
lem alatt álló épületeken.

6) Egyéb köz- és magánépületen,  építményeken, kerítésen az épület,  épít-
mény tulajdonosának, bérlőjének, a vagyonkezelői jog gyakorlójának hoz-
zájárulásával helyezhető el választási plakát.

7) Tilos választási plakátot elhelyezni élő fákon, közterületen lévő elektro-
mos hálózat oszlopain, díszkúton, szobrokon, emlékműveken és azok ta-
lapzatán.

8) Közterületen a 7) bekezdésben foglalt helyek kivételével bárhol – közte-
rület-használati  díjfizetés kötelezettsége nélkül - elhelyezhető választási
plakát, amennyiben az elhelyezés az életet, a testi épséget, a vagyonbiz-
tonságot vagy a közlekedés rendjét nem veszélyezteti.

9) A polgármester meghatározhatja Érsekvadkert község közigazgatási terü-
letén azokat a helyeket, ahol környezetvédelmi szempontból tilos válasz-
tási plakátokat kihelyezni.

10)Tilos szórófestékkel készített választási felhívás közzététele Érsekvadkert 
      község közigazgatási területén.
11)A választások érvényes és eredményes fordulóját követő 30 napon belül a
     plakát elhelyezője vagy elhelyeztetője köteles a választási plakátot 
     eltávolítani.
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