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Cegléd Város Önkormányzata 
 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatának rendjéről és feltételéről szóló 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. § A közterületek használatának rendjéről és feltételéről szóló 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Ör.) 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3/A. § Értelmező rendelkezések a rendelet alkalmazásában: 

1. Alkalmi (ünnepi) vásár: kijelölt területen rendszerint többek által folytatott meghatározott 
ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű - legfeljebb 20 napig tartó – 
kiskereskedelmi tevékenység. 

2. Alkalmi árusítás: ünnepekhez kötődő rendezvények és társadalmi eseménye idején 20 napot meg 
nem haladó ideig tartó közterületi árusítás (pl. karácsonyi, szilveszteri termékek, fenyőfa értékesítése, illetve 
halottak napjához kapcsolódó virág- és kegytárgy-értékesítés). 

3. Idényjellegű árusítás: az időszakonként megismétlődő szezonális termékek közterületi árusítása (pl. 
zöldség, gyümölcs, virág). 

4. Játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök, sporteszközök 
elhelyezésére (telepítésére), valamint azok használatára létesítettek. 

5. Üzleti tevékenységgel kapcsolatos kirakodás: a közterülettel határos üzletek közterületen történő 
árusítása, mely árusító hely az üzlet homlokzati síkjától mért 1 méter széles területnagyságot nem haladhatja 
meg. 

6. Mozgóárusítás: A kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra 
kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, tricikli, fagylajtos kocsi) 

7. Mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusító helyen 
folytatott kiskereskedelmi tevékenység; 

8. Mutatványos tevékenység: nagy területigényű alkalmai szórakoztató tevékenység, mely a célt 
szolgáló eszközök, sátrak, konténerek, lakókocsik felállításával jár együtt (pl.: cirkusz, vurstli).    

9. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy 
tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása. 

10. Cégtábla: gazdálkodó szervezet azonosítására szolgáló, a gazdálkodó szervezet nevét és az adott 
helységben folyó tevékenységét, - jogszabályban előírt adattartalmú, a gazdálkodó szervezet székhelyének, 
telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó egyéb 
reklámot nem tartalmazó tábla.  

11. Üzemképtelen jármű: a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely 
egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, vagy baleset folytán 
megsérült és elhagyott jármű, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre szemmel 
láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) jármű. 

12. Hangos hirdetés: a hangosító berendezés használatával történő reklámcélú közterület-használat, 
gépjárművel is; 

13. Térhangosítás: zenét, szöveget közterületre hangosító hangszóró, hangrendszer üzemeltetése.” 
 
2. § Az Ör. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) árusító és egyéb pult, kioszk elhelyezéséhez;” 
 
3. § (1) Az Ör. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(4) A közterület-használati engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény előírásait kell alkalmazni.” 

 
(2) Az Ör. 5. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„b) Engedélyező engedélyt adhat zöldség, gyümölcs idényjellegű árusítására az 1. mellékletben 
felsorolt helyszínektől eltérő közterületre, a településrendezési, településképi, környezetvédelmi, 
közlekedésbiztonsági, közbiztonsági, közegészségügyi és tulajdonosi szempontok, valamint a kérelem 
benyújtásáig már kiadott engedélyek figyelembevételével.” 

 
4. § Az Ör. 6. § (1) bekezdés felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Közterület rendeltetéstől eltérő célú használata határozott, legfeljebb kettő év időtartamig 
engedélyezhető. A közterület-használati engedély lejártáról a jogosultat 30 nappal megelőzően 
értesíteni kell. A közterület-használati engedély érvényes:…” 
 
5. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelem benyújtása előtt be kell szerezni a közútkezelő 
engedélyét, valamint le kell folytatni külön önkormányzati rendelet alapján a településképi bejelentési 
eljárást. 

(2) A közterület-használati engedély megszerzése nem mentesíti az engedélyest a kérelem szerinti 
létesítéshez vagy tevékenységhez szükséges további engedélyek megszerzése alól. 

(3) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható.” 
 

6. § Az Ör. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
7. § Hatályát veszti az Ör. 3. mellékletének 3. pontja. 

 
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, hét napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta s. k. Takáts László s. k. 
 címzetes főjegyző polgármester 

------ 
 

1. melléklet a 20/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez 
 

1. A közterületek használatának rendjéről és feltételéről szóló 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet „A 
közterület-használat díjtételei” című 4. melléklet (a továbbiakban: Ör. 4. melléklet) táblázatának 3. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 Közterület-használat célja   Díjtétel   

mértékegység I. körzet II. körzet 
„3. árusító és egyéb pult, kioszk elhelyezése  Ft/m2/hó 1.000 Ft 600 Ft” 

 
2. Az Ör. 4. mellékletének táblázata a következő, 4.3. sorral egészül ki: 
 

 Közterület-használat célja   Díjtétel   
mértékegység I. körzet II. körzet 

„4.3. mozgóárusítás, mozgóbolt, Ft/nap 1500 Ft 1500 Ft” 
--------- 


