
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
(a 12/2008. (VI.20.), a 28/2009. (XI.20.), a 12/2011. (IV.7.), a 12/2012. (V.28.), a 16/2012. 

(IX.4.), 16/2014. (VIII.28.); 15/2020.(IX.29.), 22/2020.(XII.03.) valamint a 3/2022.(I.28.) ön-
kormányzati rendelettel módosítva!) 

 
Kalocsa Város Önkormányzatának 
14/2007. (IV. 27.) számú rendelete 

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól 
 

 
Kalocsa Önkormányzat Képvisel -testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésé-
ben biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjá-
ban és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következ ket rendeli el: 1 

 
Általános rendelkezések 

 
1. §. 

 
A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek városképi, városrendezési, környe-
zetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembe vételével határozzák meg a 
közterület használat, hasznosítás szabályait. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. §. 
 
(1)  A rendelet hatálya kiterjed Kalocsa város közigazgatási területén a természetes és jogi sze-

mélyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkez  más szervezetekre. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a piaci és vásári helyszínekre és rendezvények idejére, ame-

lyet az önkormányzat önálló rendeletben szabályoz. 
 

A közterület-használati engedély 
 

3. §.  
 

(1) A közterület rendeltetését l eltér  használatához (a továbbiakban: közterület-használat) en-
gedély szükséges. 

 
(2) 2 Közterület használati engedély adható: 

 
a) közterületre nyúló üzleti véd tet  (el tet ), erny szerkezet, kirakatszekrény, hirdet -

berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, 
b) árusító és egyéb fülke, pavilon és büfé elhelyezésére, 
c) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, 
d) távbeszél  fülke, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére, 
e) építési munkával kapcsolatos állvány, épít anyag és törmelék közterületen történ  elhe-

lyezésére, 
f) 3 

                                            
1 Módosította a 14/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. november 1-t l. 
2 Módosította a 14/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. november 1-t l. 
3 Hatályon kívül helyezte a 15/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. november 1-t l. 



  
g) 4 
h) film és televízió felvételéhez, 
i) a közterület vendéglátó-ipari célra történ  igénybevételéhez, 
j) kiállítás, politikai, sport- és kulturális, valamint egyéb rendezvények, továbbá mutatvá-

nyos tevékenység céljára közterület igénybevételéhez, 
k) cirkusz, vidámpark alkalmi jelleg  felállításához, 
l) közterületen elhelyezett hirdet -berendezésekre, 
m) választási kampányt szolgáló, önálló hirdet -berendezésre, 
n) taxi állomás céljára, 
o) árusító és egyéb automata elhelyezésére, 
p) szobor, emlékm , díszkút, vízmedence, szök kút, alapzatos zászlórúd, köztárgyak, fi-

gyelmeztet  és tájékoztató táblák elhelyezésére, 
q) hírközlési tevékenységgel kapcsolatos berendezések és létesítmények, továbbá a közm -

ves berendezések és létesítmények, valamint az ilyen célt szolgáló oszlopok közterületen 
történ  elhelyezésére, 

r) utcai zenélésre, portré rajzolásra, 
s) kerékpártároló kihelyezésére. 
 

 (3) Nem kell közterület-használati engedély: 
 

a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területé-
nek elfoglalásához, 

b) az úttartozékok és közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezés elhelyezéséhez, 
c) a közterületen, illet leg az alatt vagy felett elhelyezett közm vek hibaelhárítása, fenntar-

tása érdekében végzett munkához, 
d) 5 

 
(4) 6 
 
(5) Ha a kérelmez  a közterület használatával kapcsolatos szabályokat 2 éven belül többször és 

szándékosan megszegi, akkor az utolsó jogsértést l számított 1 évig az engedélyez  ható-
ság az engedély kiadása iránti kérelmét elutasíthatja. 

 
Engedélyez  hatóság 

 
4. §. 

 
A közterület használatot átruházott hatáskörben a polgármester határozattal engedélyezi. 
 

5. §.  
 
(1)  A közutak belterületi és külterületi szakasza mellett hirdet táblák kihelyezési engedélyének 

megadásához a közút kezel jének hozzájárulása szükséges. 
 
(2) Az engedélyez  hatóság szükség esetén a közm kezel  hozzájáruló nyilatkozatának benyúj-

tását is el írhatja. 
 
(3) M tárgyakon történ  hirdet -berendezés elhelyezéséhez a tulajdonos, vagy az üzemeltet  

hozzájárulását is be kell szerezni. 
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(4)  Az önkormányzati közút nem közlekedési célú (sport, kulturális rendezvény, vásár és építési 

munkaterület) igénybevétele esetén szükséges a közút kezel jének hozzájárulása. 
 
(5)  Az (1)-(4) bekezdés szerinti hozzájárulást a kérelmez  szerzi be. 
 
(6)  A szakhatóságot az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság keresi meg. 
 

Az engedély iránti kérelem 
 

6. §. 
 

(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.  
 
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
 

a) a kérelmez  nevét, állandó lakó- és telephelyének címét, 
b) adószámát, 
c) a közterület-használat célját és id tartamát, 
d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének pontos meghatározását, 
e) indokolt esetben a közterület-használat helyszínrajzát, 
f) a Szentháromság téren, a Szent István király út sétáló utcai szakaszán és a Negyvennyol-

casok terén az elhelyezni kívánt építmény bemutatására szolgáló képet, vagy vázrajzot. 
 
 (3) A kérelmez nek az engedélyez  szerv felhívására be kell mutatnia a közterületen folytatni 

kívánt tevékenység gyakorlására jogosító eredeti (hiteles) okiratot (vállalkozói igazolvány, 
ködési engedély). 

 
(4) Ha a közterület állandó jelleg  használata építési engedélyhez kötött épület vagy más épít-

mény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési engedély iránti kérelem benyúj-
tásával egyidej leg az építtet nek kell kérnie. 

 
(5) Ha a közterület ideiglenes jelleg  használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, 

épít anyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtet nek vagy a 
kivitelez nek kell kérnie. 

       Épít anyag, törmelék elhelyezése csak konténerben történhet. 
 
(6) Az engedély iránti kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít. 
 

Az engedély megadása 
 

7. §.  
 

(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az Országos Településrendezés és Építési 
Követelményeket, a Helyi Építési Szabályzatot, a hatályos önkormányzati rendeleteket, a 
városképi és m emlékvédelmi, a köztisztasági, a környezetvédelmi, a közlekedésbiztonsági, 
továbbá a közrem köd  szakhatóságok hozzájárulásában el írt követelményeket és ellen-

rizni kell az egyéb jogszabályi feltételek fennállását is. 
 
(2) A közterület id szakonként megismétl  használatára (pl. gyümölcs- és zöldségárusítás 

céljára) esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) lehet engedélyt adni. 
 



  
(3) A közterület-használat engedélyezésére irányuló kérelmet, az igénybevételt megel en leg-

alább 15 munkanappal korábban kell benyújtani a polgármesterhez. Az ezt követ en benyúj-
tott kérelmet a polgármester érdemben csak abban az esetben bírálja el, amennyiben a terve-
zett igénybevételt megel en a tényállás teljes kör en tisztázott.  

 
(4) Az engedélynek tartalmazni kell: 
 

a) az engedélyes nevét és állandó lakó- és telephelyének címét, 
b) adószámát, 
c) a közterület-használat célját és id tartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel 

bekövetkeztéig érvényes,  
d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatá-

rozását, 
e) az engedélyezési eljárásban közrem köd  szakhatóságok által el írtakat, 
f) az engedély megszüntetése, lejárta vagy visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállí-

tására vonatkozó kötelezettség el írását, 
g) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének 

módját, a díjfizetésre vonatkozó határnapot, illetve határid t, 
h) a keletkezett hulladék elszállítására vonatkozó kötelezettséget (a köztisztasági önkor-

mányzati rendelet alapján),  
i) arról való tájékoztatást, hogy a jogosult köteles a közterület-használati engedélyt a hely-

színen tartani és azt az ellen rzés során az arra jogosult személyek felhívására felmutatni, 
valamint 

j) a jelen rendelet 13. § (5) bekezdésére vonatkozó tájékoztatást. 
 

(5) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a 
tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban foglalt módon tör-
ténhet. A közterület-használati engedélyben utalni kell arra, hogy az, közérdekb l vagy vá-
rosrendezési érdekb l történ  kártalanítási kötelezettség nélkül bármikor visszavonható.  

 
(6) Amennyiben egy közterületi helyet több kérelmez  kíván használni, a kérelmeket érkezési 

sorrendben kell elbírálni. 
 
(7) Az engedélyez  hatóság helyszínrajz, tervrajz vagy fotó benyújtását is el írhatja. 
 
(8) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell: 

a) a kérelmez vel, 
b) a közterület-használati díj beszedésére jogosulttal, 
c) a közterület ellen rzésére jogosult közterület-felügyel vel, 
d) az engedélyezési eljárásban közrem köd  szakhatóságokkal, 
e) az 5.§-ban meghatározott érdekeltekkel. 

 
(9) 7A kalocsai 1644/2 hrsz-ú területre közterület használati engedély a kérelmez  személy ré-

szére naponta maximum 2 nm nagyságú területre adható.  

                                            
7 Kiegészítette a 15/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. november 1-t l. 



  
 

Az engedély érvénye 
 

8. §. 
(1) Az engedély érvényes 
 

a) meghatározott id  elteltéig, 
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, 
c) visszavonásig. 

 
(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre 

jogosító okirat érvénye vagy a vállalkozás megsz nik. 
 
(3) A meghatározott id re szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett id tartam 

lejárta el tt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható. 
 

Közterület-használati díj 
 

9. §. 
 

(1) Az engedélyes az önkormányzati tulajdonban lév  közterület használatáért díjat köteles fi-
zetni. A díjak napi, havi vagy évi id tartamra szólnak. 

 
(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illet leg a 

közterületen lév  létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 
 
(3) A közterület-használati díj fizetésére kötelezettek az 1. számú mellékletben szerepl  díjtéte-

leket kötelesek megfizetni. 
 
(4) A közterület-használati díjat a kérelmez  egy összegben köteles az önkormányzat költségve-

tési számlájára befizetni, a számlában feltüntetett fizetési határid ig.  
 
(5) Reklámtáblák, hirdet -berendezések, cég- és címtáblák felületének kiszámításánál a hirdet  

felület területét kell figyelembe venni. 
 
(6) A közterületre es  díjkötelezettség megállapításánál minden megkezdett négyzetméter teljes 

négyzetméternek számít. 
 
(7) A fizetend  díj esetén: 
 

a) éves díjat tárgyév harmadik hó 10. napjáig, évközi és hóközi kezdés esetén a határozat 
kézhezvételét l számított 15 napon belül egyösszegben, 

b) napi díjat a kérelem beadásával egyid ben (készpénz-átutalási megbízás útján) kell meg-
fizetni. 

 
Mentesség a közterület-használati díj megfizetése alól 

 
10. §.  

 
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
 

a) a fegyveres er k, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a ment k, továbbá a víz-
ügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére, 



  
b) a közm veknek (elektromos-, gáz- távf -, víz- és csatornázási m vek), valamint a köz-

tisztasági szerveknek a feladatok ellátását szolgáló közérdek  létesítményei elhelyezésé-
re, 

c) a postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelye-
zésére, 

d) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybevétele esetén, 
e) erny szerkezet elhelyezéséhez,  
f) közérdekb l kihelyezett hirdet táblák elhelyezése esetén, 
g) a kérelmez nek, aki a 3.§ (2) bekezdés p, q, r, s pontjaiban meghatározott célra nyújtotta 

be közterület-használat iránti kérelmet. 
h) az ingyenesen nyújtott sport, egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi, kulturális vagy 

szociális jelleg  tevékenységek, valamint jótékony célú gy jtésekre igénybevett közterü-
let-használat után 8 

 
(2) A közterület-használati díj megfizetése alól mentes: 

 
a)  az állami, önkormányzati szervek és intézményei,  
b)  az egyházak által alkalmanként szervezett rendezvények közterület-használata (a rendez-

vény id tartamára), 
c)  politikai rendezvény a kampányid szak alatt (választás kiírásától a választás napjáig) 
d) a polgármesteri hivatal által elrendelt helyreállítási és felújítási munkák céljából igénybe 

vett közterület használat után, 
e)   az önkormányzat többségi tulajdonában lév  gazdasági társasága 9 
 

 
(3)10  A város sport, kulturális, vagy turisztikai életének fellendítése érdekében megrendezésre 
kerül  rendezvény szervez je –kérelemre- a közterület –használati díj megfizetése alól részben, 
vagy teljes mértékben mentesíthet . 
 
(4)11  A közterület –használati díj alóli mentesítés iránti kérelemben be kell mutatni a rendezvény 
megtartásával, a (3) bekezdésben foglalt elérni kívánt célokat és a rendezvény város életére gya-
korolt hatását. 

 
Közterület-használatra vonatkozó tilalmak és korlátozások 

 
11. §.  

 
(1)12 A Szentháromság téren, Szent István király út sétálóutcai szakaszán, valamint a Kubikus 

parkban (3207 hrsz.) mutatványos tevékenységre, választási kampányra szolgáló önálló hir-
det -berendezés nem helyezhet  el. 

 
(2) Tilos hirdetményt elhelyezni m emléki védettség alatt álló épület, a helyi védelem alatt álló 

épület, illetve a m emléki városközpontban és a Szent István király utcában lév  épületek 
falára, telefonfülkére, továbbá él  fára, köztéri szoborra, padokra, elektromos és világító 
berendezések oszlopaira, szekrényeire, közlekedési jelz berendezésekre, jelz táblákra, ille-

leg a forgalom szabályozására vagy védelmére szolgáló berendezésekre, úttartozékokra, 
továbbá autóbusz-várókra. 

 
                                            
8 Kiegészítette a 16/2012. (IX.4.) ör. számú rendelet. Hatályos 2012. szeptember 5-t l. 
9 Kiegészítette a 16/2012. (IX.4.) ör. számú rendelet. Hatályos 2012. szeptember 5-t l. 
10 Kiegészítette a 16/2012. (IX.4.) ör. számú rendelet. Hatályos 2012. szeptember 5-t l. 
11 Kiegészítette a 16/2012. (IX.4.) ör. számú rendelet. Hatályos 2012. szeptember 5-t l. 
12 Módosította a 16/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. augusztus 29-t l. 



  
(3) Tilos az építményeket, kerítéseket, él fákat bármilyen felirattal megrongálni. 
 
(4) Választási célú falragasz elhelyez je a választás befejezését követ  30 napon belül köteles a 

falragaszt eltávolítani és az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. Amennyiben e kö-
telezettségének nem tesz eleget, a Polgármesteri Hivatal a szükséges munkálatokat annak 
költségére végezteti el, akinek érdekében került a falragasz kihelyezésre. 

 
(5) Hirdet -berendezés csomóponti keresztez désekt l min. 50 m-en túl lehet elhelyezni. 
 
(6) A városképi szempontból nem megfelel , továbbá a rendeletben meghatározottaktól eltér en 

elhelyezett, valamint a jogszabály által tiltottnak min sített reklámot tartalmazó hirdet -
berendezést a felszólítást követ en haladéktalanul el kell távolítani.  

 
12. § 

 
(1) A város közterületein fémhulladék lerakása és tárolása tilos. 
 
(2) Közterületen szexuális jelleg  áru, szeszes ital, dohányáru, valamint játékterem nem reklá-

mozható. 
 
(3) Közúton, közterületen és közparkolóban gépjárm  árusítása tilos. 
 
(4) Napi megállító tábla, egyéb árubemutató állvány a járdán a gyalogosforgalom akadályoztatá-

sa nélkül helyezhet  el. 
 
(5) Építkezés ideje alatt, amennyiben a gyalogos járdát teljes szélességben igénybe veszik, úgy a 

gyalogos forgalom biztosítására ideiglenes járdát kell biztosítani.  
 

Reklám és hirdet  tevékenység 
 

13. §. 
 

(1) A város területén reklám- és hirdet tábla felállítása - kérelemre - közterület-használati enge-
dély alapján történhet. 

 
(2) Üzletek hirdetési céllal elhelyezett napi megállító táblája, árubemutató állványa csak a hirde-

tett üzlet el tt, annak nyitva tartási ideje alatt lehet elhelyezni közterületen. A táblának esz-
tétikusnak, a közterület-használati engedélyben meghatározott kivitel nek kell lennie és 
csak az engedélyben leírt helyre helyezhet  el. 

 
(3) Nem min sül hirdet táblának az adott ingatlanon folyó építéshez az építés adatairól kihelye-

zett tájékoztató tábla. 
 
(4) A tulajdonos köteles a hirdet -berendezés m szaki, esztétikai karbantartásáról, valamint az 

elavult hirdetések eltávolításáról a közterület szennyezése nélkül a keletkezett hulladék ös--
szegy jtésér l és elszállításáról gondoskodni. Amennyiben ennek, az írásbeli felszólítást kö-
vet en nem tesz eleget, úgy a tulajdonos költségére az önkormányzat jogosult azt elbontani. 

(5) Abban az esetben, ha a hirdet -berendezés tulajdonosa nem állapítható meg, és a hirdet-
mény lejárt vagy elavult illetve esztétikailag nem megfelel  hirdetményi úton kell felszólítani 
a tulajdonost azt elbontásra. Amennyiben a kifüggesztést követ  15 napon belül a tulajdo-
nos nem jelentkezik, úgy az önkormányzat jogosult a hirdet -berendezést elbontani. Az el-
bontást követ  2 hónapig az önkormányzat gondoskodik a hirdet -berendezés tárolásáról, 
amennyiben ezen id  alatt a tulajdonos nem jelentkezik, értékesítheti. 



  
 Ha a tulajdonos az elbontást követ  2 hónapon belül jelentkezik a hirdet -berendezésért, 

akkor az elbontási és tárolási díjat kell megtérítenie, ha a 2 hónap elteltét követ en jelentke-
zik, akkor az elbontási és tárolási díjjal csökkentett értékesítésb l származó összegre tarthat 
igényt. Ezen igényét az elbontást követ  6 hónapig érvényesítheti. 

 
(6) A reklámtábla magánterületen történ  elhelyezéséhez közterület-használati engedély beszer-

zése nem szükséges. 
 
(7) Az e rendelet el írásainak megszegésével elhelyezett, valamint a közízlést és közszemérmet 

sért  hirdet -berendezéseket az elhelyez  a felszólítást követ en - ha a jogszabály kivételt 
nem tesz – 24 órán belül köteles a saját költségén eltávolítani. 

 
Közterületen való szeszesital-fogyasztás tilalma 

 
14. § 

 
(1) Tilos bármely alkoholtartalmú ital fogyasztása minden olyan állami vagy önkormányzati tu-

lajdonban álló területen, amelyet a rendeltetésének megfelel en bárki használhat, továbbá 
azon ingatlanok esetében, amelyeket közhasználat céljára adták át. 

 
(2)  A tilalom nem terjed ki 
 

a) nyitva tartási id ben, az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkez  és sze-
szesital árusítására jogosult vendéglátó egységek területére 

 
b) engedéllyel szervezett alkalmi rendezvények területén, az engedélyezett id tartamon be-

lül 
 

c) minden év december 31-én 18 órától a következ  év január 1-én 6 óráig terjed  id szak-
ban. 

 
Járm vek tárolása 

 
15. § 

 
A 3,5 tonna össztömeg nél nagyobb gépjárm vek – különösen a kamion, haszongépjárm , au-
tóbusz, mez gazdasági vontató-, pótkocsik és a mez gazdasági tevékenységhez szükséges esz-
közök – lakó- és intézményi körzetekben történ  tárolása tilos, egyéb helyeken csak engedéllyel.  
 

Üzemképtelen járm vek tárolása közterületen 
 

16. § 
 
(1) Közterületen üzemképtelen járm vek – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem tárolhatók. 

Az üzembentartó vagy tulajdonos az üzemképtelenné vált járm vet saját költségén köteles a 
közterületr l haladéktalanul eltávolítani. 

 
(2) Ha a személygépkocsi vagy 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó 

járm  azért min sül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelke-
zik, azt 
- zöldterületen egyáltalán nem; 
- a város belterületi útjain és közparkolóban közterület-használati engedéllyel, az abban 

meghatározott id tartamig 



  
szabad tárolni. 

 
(3) Üzemképtelen járm  tárolására közterület-használati engedély legfeljebb  15 napi id tartamra 

adható évente, rendkívül indokolt esetben legfeljebb további 15 napra adható meg. A járm  
üzembentartója vagy tulajdonosa köteles a közterület-használati engedélyt vagy annak má-
solatát a járm vön jól látható, olvasható helyen (els  szélvéd  mögött) elhelyezni. 

 
(4) Amennyiben az üzembentartó vagy a tulajdonos megállapítható az üzemképtelen járm  ható-

sági elszállítása el tt a polgármester a hivatal közrem ködésével köteles 15 napon belül az 
üzembentartót vagy a tulajdonost írásban felszólítani a járm  3 napon belüli elszállítására. 

 
(5) A hatósági jelzéssel nem rendelkez  közterületen tárolt járm vek esetében, ha az üzemben-

tartó (tulajdonos) kiléte nem állapítható meg, a járm  azonnali hatállyal elszállítható. 
 
(6) Az engedély nélkül vagy engedélyt l eltér  módon tárolt üzemképtelen, illetve baleset során 

megsérült és elhagyott járm veket a polgármester a hivatal közrem ködésével az erre a cél-
ra kijelölt telephelyre szállíttathatja a rend rség el zetes értesítése mellett, amennyiben az 
írásbeli felszólítás eredményre nem vezetett. 

 
(7)  A hatósági elszállításnál az illetékes rend rhatóság értesítését követ en a járm  m szaki 

állapotát a szállító - szükség esetén szakért  bevonásával – állapítja meg és err l a Közterü-
let-felügyelet jegyz könyvet és fényképfelvételt készít. A jegyz könyvben rögzíteni kell a 
járm vön talált tárgyakat. 

 
17. § 

 
(1) Az elszállított üzemképtelen járm veket a megbízott az üzembentartó vagy a tulajdonos 

költségére és veszélyére tárolja. 
 
(2) A hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel nem rendelkez , és a 16. § (4) bekezdésében meghatá-

rozott 90 nap elteltével ki nem váltott üzemképtelen járm veket a szállítással, illetve tárolás-
sal megbízott értékesítheti. Az ismeretlen tulajdonos (üzembentartó) esetén a felszólítás a 
helyi sajtó útján történik. 

 
(3) Az értékesítés során befolyt összeget a szállítással, illetve tárolással megbízott igazolt költ-

ségei levonása után az önkormányzat elkülönített számlája javára átutalja. 
 
(4) A járm  üzembentartója vagy tulajdonosa jogosult az elévülési id n belül az értékesítés so-

rán befolyt és a szállítás és tárolás költségeivel csökkentett összegre vonatkozó igényét ér-
vényesíteni, amennyiben tulajdonjogát hitelt érdeml en igazolja. 

 
18. §. 13 

 
(1) Közterületi árusítás, ha e rendelet nem tesz kivételt, szükséges hatósági engedélyek birtoká-

ban kizárólag az önkormányzat, az önkormányzat intézményei vagy az önkormányzat olyan 
gazdasági társasága, melyben az önkormányzat több mint 50%-ban tulajdonos közrem ködé-
sével szervezett rendezvények helyszínein folytatható. Ilyen rendezvény különösen: Paprika 
Fesztivál, Kék Madár Fesztivál, Folklórfesztivál, Karácsonyi- vásár, Gyermeknap. 
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(2) Mozgóbolti árusításra közterület-használati engedély kiadása abban az esetben lehetséges, ha 

a közterületi elárusítóhelyt l közterületen számítva 100 m-en belül hasonló cikkeket árusító 
üzlet nem m ködik. A távolság megállapításakor az üzlet bejáratát kell figyelembe venni. 

 
(3)Közterülethasználati engedély adható üzlethelyiséggel rendelkez  részére közvetlen az üzlet 

el tti közterületen 
 
(4)Közterület használati engedély adható feny fa árusításra december 1. és december 24. közötti 

id tartamra. 
 

(5)Közterület használati engedély adható november 1-én a Kalocsa Béke utca és Nagymez  utca 
kijelölt területeire. 

 
19. §. 

 
(1) Közterületen pavilont, ideiglenes és állandó jelleg  épületeket - a tevékenységi kör el írása 

mellett - els sorban az önkormányzat létesít, és pályázat útján gondoskodik annak bérbe-
adásáról.  
A bérbeadást határozott idej  bérleti szerz désben kell rögzíteni. 

 
(2) A hasznosításra kiírt pályázatra, versenytárgyalásra, a bérbeadásra, az igénybevételi díjra a 

lakások és helyiségek bérletére vonatkozó önkormányzati rendelet rendelkezései az irány-
adók. 

 
(3) Amennyiben az önkormányzatnak pavilon, épület létesítésére anyagi lehet sége nincs, úgy a 

tevékenységi kör el írása mellett arra természetes személynek vagy jogi személynek építési 
jogosultságot engedélyezhet. 

      Az ily módon létesített épület önkormányzati tulajdont képez. A létesítés m szakilag indo-
kolt költségeit bérbeszámítás útján az építtet  részére vissza kell téríteni. 

 
Közterületen rendezvénytartás 

 
20. § 14 

 
(1)  A közterületen tartandó rendezvényekre a rendezvény szervez je köteles a közterület-

használati engedélyt megkérni. A rendezvény területén m köd  vendéglátó üzlet teraszára 
érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkez  keresked  a rendezvény ideje alatt, 
az engedélyben foglalt mértékig jogosult a közterület használatára. 

 
(2) A rendezvény idejére, a rendezvény területének továbbhasznosítására a rendezvényszervez  

ad engedélyt az árusítani szándékozó árusok, mutatványosok részére és köt szerz dést a 
közterület használatára. A rendezvény területének hasznosításából származó bevétel a ren-
dezvény szervez jét illeti meg. A rendezvény idejére, annak közvetlen környezetében - a 
rendezvénynek helyet adó ingatlan határától közlekedési útvonalon számított 100 méteren 
belül- közterületi árusításra csak a rendezvény szervez jének hozzájárulásával adható köz-
terület-használati engedély. 

 
(3)  A kérelemnek a 6. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell: 

a) a résztvev k várható létszámát, 
b) rendezvényért felel  szervez  adatait, 
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c) rendezvény területének felhasználását, közterületen elhelyezend  árusítóhelyek, színpad, 

egyéb berendezések helyét bemutató helyszínrajzot, 
d) szervez  által a rendezvény területére beengedett árusok, mutatványosok nevét és szék-

helyét. 
 

(4) Az engedélyes a rendezvény tartása során köteles betartani a külön rendeletben el írt zaj- és 
rezgésvédelmi rendelkezéseket. 

 
(5) A rendezvény teljes ideje alatt és az azt követ  egy órában a rendez  köteles biztosítani a 

rend fenntartását, és a rendezvény helyszínér l történ  kulturált elvonulást. A rendez  köte-
les intézkedni a szándékos rongálások megakadályozása érdekében. 

 
(6) A rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról az engedélyes köteles gondoskodni, 

úgy, hogy a kérelem benyújtásával egy id ben az e tevékenység ellátására jogosult szolgál-
tatóval a terület tisztántartására vonatkozóan kötött szerz dést az engedélyez  hatóságnak 
bemutatja. 

 
(7) A rendezvény ideje alatt a szükséges számú illemhely üzemeltetését az engedélyesnek bizto-

sítania kell. 
 
(8) A rendezvény megtartásához szükséges egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások beszer-

zése a kérelmez  feladata. 
 
(9) 15 Ha egy adott közterület rendezvény célú használatára ugyanazon id pontra, 8 napon belül 
több kérelmet is benyújtanak, a polgármester mérlegeléssel dönt az engedély megadásáról a ké-
relmek között, döntés során figyelembe veszi a rendezvényen várható résztvev k számát a ren-
dezvény min ségét és társadalmi hasznosságát. 
 

Közterület-használt megszüntetése és az engedély megvonása 
 

21. §. 
 

(1) A közterület-használat városrendezési érdekb l vagy közérdekb l bármikor megszüntethet . 
Ilyen esetben az engedélyes részére - kérelmére – más helyen kell a közterület-használat le-
het ségét biztosítani, amennyiben ez nem lehetséges, úgy az el re fizetett díj arányos részét 
vissza kell fizetni. 

 
(2) A polgármester – a közterület-használati engedély bevonására történ  figyelmeztetés mellett, 

határid  kit zésével – felszólítja a szabálytalanság megszüntetésére azt az engedélyest, aki: 
 

a) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról, fenntartásáról nem 
gondoskodik, 

b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, 
c) az engedélyben szerepl  terület környékét nem tartja rendben, 
d) az engedélyt l eltér  terméket árusít, illetve helyez el, 
e) a közterület-használati díjat határid ig nem fizet meg, 
f) a számára engedélyezett közterület használatát másnak átengedi. 

 
(3) 16Vissza kell vonni a közterület- használati engedélyt, ha az engedélyes a felszólítás ellenére a 

megadott határid n belül kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a közterületet nem az en-
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gedélyezett célra és módon használja, a közterületet rongálja, valamint ha a közterület hasz-
nálat a környéken lakók jogos érdekeit aránytalanul, vagy tartósan sérti. 

 
(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt az engedély 

egyidej  leadása mellett a közterület-használatot engedélyez  hatóságnak bejelenteni. 
 
(5) Ha az engedély érvényét veszti, és az engedélyes azt meghosszabbítani nem kívánja, vagy az 

engedély visszavonásra kerül, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - 
minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ezt a kötelezettségét az építési engedély 
alapján végezhet  munka esetén az építési engedélyben feltételként el  kell írni. 

 
(6) Ha a közterület-használat a (3) bekezdésben említett módon sz nt meg, a már esedékessé 

vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. 
 
(7) A (4) bekezdésben szabályozott esetben a megszüntetés bejelentésének napjáig esedékes 

közterület-használati díj befizetését l eltekinteni nem lehet. 
 

Közterület engedély nélküli használatának jogi következményei 
 

22. §. 
 
(1) A közterület használata engedélyhez kötött tevékenység. Engedély nélküli használat esetén a 

használó a polgármester felhívására köteles a használatot azonnal megszüntetni és a közte-
rület eredeti állapotát saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. El-
lenkez  esetben a közterület engedély nélküli használó költségére és veszélyére a polgár-
mester rendeleti el a végrehajtást. 

 
(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt 

feltételekt l eltér  módon használja, szabálysértési jogkövetkezményein túlmen en, az en-
gedély nélküli vagy az eltér  használat tartalmára az egyébként fizetend  közterület-
használati díj többszörösének (1. számú mellékletben foglaltak tízszerese) megfizetésére kell 
kötelezni. 

 
(3) A közterület engedély nélkül vagy az engedélyt l eltér  módon használó - amennyiben a 

használat megfelel az engedélyezés feltételeinek - utólagos kérelmére a hatóság a közterület 
használatát engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül az (2) bekezdésben em-
lített következmények alól.  

 
23. § 

 
(1) A Szent István király út sétáló utcai szakaszára, valamint a Negyvennyolcasok terére csak a 

behajtási engedéllyel rendelkez k hajthatnak be. 
 
(2) 17Behajtási engedélyt igényelhetnek 
 

a.)  az (1) bekezdésben meghatározott területen található ingatlanban lakó és az ingatlant 
ténylegesen használók, azaz a tulajdonos vagy lakásbérl  tulajdonában vagy üzemben tar-
tásában lév   gépjárm vére ingatlanonként  legfeljebb 1db-ot, amennyiben nem rendelke-
zik gépjárm  tulajdon/ üzembentartói joggal akkor lakásonként 1 db-ot igényelhetnek  

b)  az (1) bekezdésben meghatározott területen telephellyel, üzlettel rendelkez k áruszállítás 
céljából üzletenként legfeljebb 1 db-ot 
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c) az engedély a kiállítás évében érvényes a tárgyév utolsó napjáig, de a tárgyévet követ  

hónap utolsó napjáig használható 
d) 18 a 2020.11.30-ig kiadott behajtási engedélyek 2021. 01.31-ig érvényesek. 
 

(3) A behajtási engedély a (2) pontban meghatározottak tulajdonában, használatában lév , a 
Negyvennyolcasok terére legfeljebb 2500 kg megengedett legnagyobb össztömeg  gépjár-

vekre adható ki.  
 
(4)19 A Behajtási engedélynek tartalmaznia kell  

a) behajtási engedéllyel érintett ingatlan pontos címét 
b) gazdasági tevékenységet végz k esetén az ingatlan pontos címét, annak megnevezé-

sét, és érvényességi idejét  
 
(5) Motorkerékpárra behajtási engedély csak az (1) bekezdésben meghatározott területen lakó 

részére adható. 
 
6)20 A rendelet 23.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján kiadott behajtási engedély alapján legfeljebb 

30 percig lehet az engedélyben kiadott forgalomtól elzárt területen tartózkodni. A rendelet 
23.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján behajtási engedéllyel rendelkez k csak a folyamatos ra-
kodás, szállítás id tartalma alatt az engedélyben megjelölt helyen 7.30-9.00 óra között vala-
mint 17-18 óra közötti id tartam alatt tartózkodhatnak. A parkolás id tartalmát parkolóórá-
val kell mérni. 

 
(7) A behajtási engedélyt jól látható helyen kell a gépjárm be elhelyezni. 
 
(8) Behajtási engedélyek kiadásáról a polgármester gondoskodik. 
 

(9) A Szent István királyút sétáló utcai szakaszán, valamint a Negyvennyolcasok terén görkor-
csolyával, rollerrel, kerékpárral, motorkerékpárral, gördeszkával közlekedni tilos. 

 
Önkormányzati intézmények területén a parkolási rend 

 
24. § 

 
(1) Az intézmények területén csak az arra kijelölt helyen lehet járm vel megállni, illetve vára-

kozni. 
 
(2) Az intézmények területén azon helyeket, amelyeken várakozni, illetve megállni tilos táblával 

kell megjelölni. 
 
(3) Az intézmény területére vonatkozó behajtási és parkolási (megállási és várakozási) szabályo-

kat az intézményben ki kell függeszteni. 

                                            
18 Kiegészítette a 22/2020.(XII.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.december 4-t l. 
19 Módosította a 15/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. november 1-t l. 
20 Módosította a 15/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. november 1-t l. 



  
 

25. §.21 
 

Értelmez  rendelkezések 
 

26. § 
 

1) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdon-
ban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelel en bárki használhat, és az ingat-
lan-nyilvántartás ekként tart nyílván. Egyéb ingatlanok a közhasználat céljára átadott te-
rületrészre – az err l szóló külön szerz désben foglaltak keretei között – a közterületre 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen a közle-
kedés biztosítása (utak, terek), a pihen - és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri 
szobrok, stb.) a közm vek elhelyezése. 

 
2) Üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített, vagy ahhoz rögzített tar-

tós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó 
kis- és nagykereskedelmi, járm - és üzemanyag-kereskedelmi vendéglátó, szálláshely-
szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató értéke-
sít  hely, ideértve a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató telep-
helyet, valamint a különböz  intézményekben munkahelyeken üzemel  értékesít  helye-
ket is. 

 
3) Mozgóbolt: önjáró vagy gépjárm vel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelel  árusító 

hely. 
 

4) Mozgóárusítás: a keresked  vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az 
eladásra kínált árut, amely nem min sül mozgóboltnak (pl.: kosár, tricikli, fagylaltos ko-
csi, stb.) 

 
5) A rendelet alkalmazása szempontjából hirdet -berendezés: 

 
a) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a m hely, üzlet be-

járata fölé kifüggesztett tárgy vagy címszer  ábra, 
b) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyi-

ség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntethet  tábla, 
c) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntet  tábla 

(névtábla), 
d) hirdet oszlop: plakátok, hirdetések céljára szolgáló építmény, 
e) hirdet tábla: hirdetések, reklámok, közlemények kifüggesztésére használt tábla, 
f) megállító tábla: nyitvatartási id  alatt az üzletek elé a közterületre kihelyezett 

mobil reklámtábla, 
g) reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készí-

tett alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával (színezett habarccsal) 
készített reklámcélú építmény, grafikai m , 

h) reklámtábla: valaminek a reklámozását szolgáló, nyilvános helyen elhelyezett táb-
la, 

i) hirdetmény: a falragasz, felirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató, 
kifeszített hirdet szalag, valamint választási hirdetmény és kampány anyag akár 
nyomdai úton vagy házilag, illetve felfestéssel (sprayvel) készült. 

                                            
21 Hatályon kívül helyezi a 12/2012. (V.28.) ör. számú rendelet. Hatályát veszti 2012. május 28-án. 





  
1. számú melléklet 

a 14/2007. (IV.27.) számú rendelethez 
A közterület-használati díj mértékér l 

 

Ssz. Megnevezés Díj 

1. Üzleti véd tet  (el tet ) 120,-Ft/m² 
2. Kirakatszekrény, hirdet -berendezés (fényreklám), 

cég- és címtábla  
 

685,- Ft/m2/év 
3. Árusító és egyéb fülke, pavilon, büfé 550,- Ft/m2/év, 

de min.2.100,- Ft/év 
4. Köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhe-

lyezése 
220,- Ft/m2/hó 

5. Építési munkával kapcsolatos állvány 77,- Ft/m2/nap 

6. Épít anyag törmelék közterületen történ  elhelyezése 200,- Ft/nap/konténer 

7.22 23 Az üzlethelyiséggel nem rendelkez  árus közterüle-
ten történ  alkalmi és mozgóárusítás: 

137,- Ft/m2/nap, de minimum 
550,- Ft /nap. 

8 Üzlethelyiséggel rendelkez  árus idényjelleg  vagy 
ideiglenes árusítására, árubemutatásra, illetve mozgó-
árusítására 

550,-Ft/m²/hó de min. 550,-Ft 

9. Film- és televízió-felvétel 137,- Ft/m2/nap 

10.24 Közterület vendéglátó-ipari célra történ  igénybevé-
tele 

04.01.-10.31-ig550,-Ft nm2/hó,  
11.01.-03.31-ig 100 Ft/nm/hó 

11. Kiállítás, politikai, sport, kulturális és egyéb rendez-
vény 

20,- Ft/m2/nap 

12. Mutatványos tevékenységgel kapcsolatos területfogla-
lás (lakókocsi, céllövölde, tehergépkocsi parkolása) 
üzemeltetés nélküli esetben 

 
17,- Ft/m2/nap 

13. Cirkusz, vidámpark, felállítástól számítva az elbontás 
megkezdéséig 
 200 m2-ig 
 200 m2 felett 

 
 

11.000,- Ft/nap 
16.500,- Ft/nap 

14. Hirdet tábla, hirdet -berendezés 
 1 m2 táblaméret alatt 
 1 m2 feletti rész után m2-enként 

 
4125,- Ft/m2/év 

+1375,- Ft/m2/év 
15. Választási kampányt szolgáló, önálló hirdet  berende-

zés 
15,- Ft/m2/nap 

16. Napi megállító tábla 1.375,- Ft/m2/hó 

17. Oktatási és kulturális célú árusítás (könyv, hanglemez) 275,- Ft/m2/hó 

18. Taxi állomás 1.350,- Ft/hó/gépjárm  
19. Közterületen elhelyezett árusító és egyéb automaták 1.300,-Ft/m²/hó 
20. Üzemképtelen járm  tárolása 

- személygépkocsi 
- egyéb gépjárm  

 
1.000,- Ft/hó/gépjárm  
5.000,- Ft/hó/gépjárm  

A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

                                            
22 Módosította a 15/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. november 1-t l. 
23 Módosította a 3/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. január 29-t l. 
24 Módosította a 15/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. november 1-t l. 


