Kifüggesztve: 2015. december 18.
Levéve: 2015. december 23.

Dr. Diósgyőri Gitta
jegyző

Cegléd Város Önkormányzata 36/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről 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 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) a következő, 3/A. §-sal egészül ki:
„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.
Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre
szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és
kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a
terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával,
beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos
használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai
berendezések is.
3.
Ideiglenes alkalmi árusítás: ünnepekhez kötődő rendezvények és társadalmi események
idején 20 napot meg nem haladó ideig tartó közterületi árusítás (pl. karácsonyi, szilveszteri
termékek, fenyőfa értékesítése, illetve halottak napjához kapcsolódó virág- és kegytárgyértékesítés).
4.
Ideiglenes idényjellegű árusítás: az időszakonként megismétlődő szezonális termékek
közterületi árusítása (pl. zöldség, gyümölcs, virág).
5.
Jármű:
közúti
szállító
vagy
vontatóeszköz
(ideértve
az
önjáró
vagy vontatott munkagépet is).
6.
Játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök,
sporteszközök elhelyezésére (telepítésére), valamint azok használatára létesítettek.
7.
Kitelepült árusítás: a közterülettel határos üzletek közterületen történő árusítása, mely
árusító hely az üzlet homlokzati síkjától mért 1 méter széles területnagyságot nem haladhatja
meg.
8.
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 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.
9.
Mozgó hangosító berendezés: a gépjárműre szerelt mozgatható hangforrás.
10. Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre
szerelt vagy általa vontatott eszköz.
11. Mutatványos tevékenység: nagy területigényű alkalmai szórakoztató tevékenység, mely a
célt szolgáló eszközök, sátrak, konténerek, lakókocsik felállításával jár együtt (pl.: cirkusz,
vursli).
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12. Pavilon: tartós elárusítóhely, az előírt műszaki követelményeknek megfelelő földszintes
építmény.
13. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy
tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.
14. Reklámhordozó, hirdetőberendezés: reklám közzététele céljából építményen kívül
elhelyezett eszköz (tábla, hirdetőszalag, plakát, kirakatszekrény, árubemutató portál,
árubemutató állvány, próbababa, stb.), amelynek az a célja, hogy a közlekedők figyelmét
valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, rendezvényre, létesítményre,
stb. felhívja. Az ábrája nem egyezhet meg a KRESZ táblák jelzésrendszerével, a reklámtáblák
a közúti jelzések láthatóságát nem akadályozhatják, és a közlekedés biztonságát nem
veszélyeztethetik.
Reklámhordozóknak,
hirdetőberendezéseknek
minősülnek
a
transzparensek, hirdetőszalagok, hirdető- és reklámtáblák, feliratok, zászlók, lobogók
(kivétel: amelyek állam, helyi önkormányzat jogszerűen használt jelképeinek megjelenítésére
szolgálnak), plakátok, egyéni hirdetések és falragaszok.
Az állandó reklámhordozók, hirdetőberendezések szerkezete nem mozgatható.
Időszakos reklámhordozónak, hirdetőberendezéseknek tekintjük azokat az ideiglenesen
elhelyezett tájékoztató- és reklámtáblákat (pl. építkezés mellett építési adatokról tájékoztató
tábla, rendezvény előtt a helyszínen tájékoztató vagy útbaigazító tábla), melyek csak az adott
tevékenység időszakában kerülnek elhelyezésre.
Az önálló reklámhordozó, hirdetőberendezés az épülettől, építménytől, különállóan
helyezkedik el és saját tartószerkezettel rendelkezik. A nem önálló reklámhordozó,
hirdetőberendezés épülethez, építményhez, vagy egyéb köztéri tárgyhoz rögzített, saját
különálló tartószerkezettel nem rendelkezik. Az önálló reklámhordozó, hirdetőberendezés
maximális mérete 4 m2 lehet.
15. Cégér: valamely mesterség, tevékenység, jelvényként használt, rendszerint a műhely,
üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy, vagy címerszerű ábra. Cégér az üzlet tevékenységét
jelképező, a tulajdonos foglalkozására utaló, a homlokzati síkban vagy abból kinyúlóan, a
homlokzatra merőlegesen elhelyezett figurális épülettartozék, mely tartalmazhatja az üzlet
vagy a cég nevét.
16. 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.
17. Címtábla: a cégtábláéval azonos formájú és tartalmú, de nem gazdasági tevékenységgel
kapcsolatos információt, hanem közérdekű információt megjelenítő jelzés, beleértve az
ezekkel egybefüggően vagy külön elhelyezett közérdekű tájékoztatást.
Hirdetőszalagnak minősülnek a két tartószerkezet (oszlop, állvány, házfal stb.) között,
vagy épület homlokzatán kifeszített plakátok.
Mobil hirdető vagy megállító táblák a lábakon önállóan megálló, napközbeni időszakra
kihelyezett, bármikor elmozdítható táblák, melyek a közúti és a gyalogos forgalmat nem
akadályozhatják.
A telephelyre utaló tábla olyan hirdetőberendezés, mely azt jelzi, hogy a megjelölt cég,
vállalkozás telephelye milyen irányban érhető el. Fehér alapon, fekete keretben, fekete
felirattal, a telephely irányába mutató, fekete nyílhegyben végződő megjelenésű tábla. A tábla
kizárólag az intézmény, illetve a telephely nevét tartalmazhatja (távolságot, címet, logót nem)
18. Út: a gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület, illetve magánterület
(közút, magánút). Az egyes útfajtáknak és az út részeinek a meghatározására a közúti
közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglaltak az irányadók.
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19. Az út műtárgya: a híd, a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az
aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más
vízelvezető létesítmény. A két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgy: híd, a két méternél
kisebb nyílású áthidaló műtárgy: áteresz.
20. Kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt helyi közút.
21. Gyalogút: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt, illetve olyan helyi közút, amely kizárólag
a gyalogosok közlekedésére szolgál, és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés,
sövény stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.
22. Útcsatlakozás: útnak, járműforgalmat szolgáló létesítmény (pl. üzemanyagtöltő állomás)
területének, illetve a járművek közút melletti ingatlanról a közútra való ráhajtását szolgáló
területnek a közúthoz csatlakozása.
23. Út határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, útpadkát, rézsűt, az út víztelenítését szolgáló
árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magába foglaló – külső széle.
24. Út tartozéka: a várakozóhely, pihenőhely, a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és
közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés (így
különösen jelzőtábla, jelzőlámpa, segélykérő telefon, parkolójegy-kiadó automata, sorompó),
a zajárnyékoló fal és töltés, hóvédő erdősáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésű erdő),
valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, az összefüggő
üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével, az út üzemeltetéséhez szükséges elektronikus
hírközlő eszközök és hálózatok.
25. Út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet.
26. 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.
27. Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 67. és 71. pontjában meghatározott közkert
és közpark, valamint a közutat, járdát szegélyező és a közúti forgalmat irányító vagy
elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület.
28. Köztárgy: közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen álló közcélú műtárgy
(pl. pad, virágláda, figyelmeztető, tájékoztató és útbaigazító táblák, tartóoszlopok,
kerékpártároló, elektromos mérőszekrény, postaláda, stb.)
29. Vendéglátóipari előkert: vendéglátó előkert, terasz, a vendéglátóhelyhez közvetlenül
kapcsolódó közterület, melyen a bérlő vendéglátói-pari üzlet profiljának megfelelő
tevékenység folytatható
30. Hangos hirdetés: a hangosító berendezés használatával történő reklámcélú közterülethasználat, gépjárművel is;
31. Térhangosítás: zenét, szöveget közterületre hangosító hangszóró, hangrendszer
üzemeltetése.”
2. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése a következő, q) ponttal egészül ki:
„q) közvélemény- és piackutatáshoz, szórólap terjesztéséhez”
3. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedély iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, a
közterület használat megkezdése előtt legalább 8 nappal, ettől eltérő esetben a kérelem
elutasítható.
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4. § Az Ör. 6. §-a következő, (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közterület használatának felhagyása esetén a közterület-használati engedély
visszavonását írásban kell kérelmezni, egyébként a közterület-használati engedély a benne
foglalt időtartamig érvényes.”
5. § Az Ör. 7. §-a a következő, (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A településképi bejelentési eljárásról szóló 19/2015.(VI.25.) önkormányzati
rendeletben felsorolt reklám- és hirdető berendezések közterületen történő elhelyezése esetén
a közterület foglalási engedély kiadására csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását
követően, a bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban
meghatározott kikötések figyelembe vételével kerülhet sor.”
6. § Az Ör. 9. § (1) bekezdés d) pontjában és a 12. § (4) bekezdésében a „Ceglédi TV Városi
Televízió Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe
a „Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg
lép:
7. § Az Ör. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
9. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján hat napra történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző

Takáts László sk.
polgármester
----------
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1. melléklet a 36/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
2701 Cegléd, Pf.: 85.

illetékbélyeg helye

KÉRELEM
közterület-használati engedély kiadására
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező: …………………………………………………… telefon: ……………………….
Kapcsolattartó neve: ………………………………………….. telefon: ………………………
Székhelye: ………………………………………………………………………………………
Cégjegyzék száma: ……–……–…………………
Adószáma: ……………–…..–…….., bankszámla száma: ………….–………….–………….
Egyéni vállalkozás esetében:
Kérelmező: …………………………………………………… telefon: ……………………….
Székhelye: ………………………………………………………………………………………
Vállalkozói nyilvántartási száma: ………………………………….
Adószáma: ……………–…..–…….., bankszámla száma: ………….–………….–………….
Magánszemélyek és őstermelők esetében:
Kérelmező: …………………………………………………… telefon: ……………………….
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: ………………………………, anyja neve: …………………………….
Őstermelői igazolvány száma: …………………….………..
Adószáma: ………………..…….., bankszámla száma: ………….–………….–………….
A közterület használat időtartama:
20...... év ...... hónap …… naptól – 20…… év …… hónap …... napig / visszavonásig / a következő feltétel
bekövetkeztéig: …………………………………………………………….*
A közterület használat célja: …………………………………………………………………
A közterület használat nagysága: ....... m x ….... m = ……. m2 vagy …………... db
A közterület használat helye: Cegléd, ……………………………….. (út, utca, tér) …….. szám előtti járdán,
úttesten, zöldterületen, vagy ………………………………………………….
Kelt ……………….., …………….. év ………….. hónap ……….. nap
…………………………………
kérelmező aláírása (bélyegzője)
A közterület használat jellegére tekintettel csatolandó mellékletek:
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata (Pl.: működési
engedély, igazolás kereskedelmi tevékenység bejelentéséről, őstermelői igazolvány, igazolás vállalkozó
nyilvántartásba vételéről, stb.)
2. Építési engedélyhez vagy bejelentéshez kötött épület, vagy más építmény, reklámtábla elhelyezéséhez
csatolni kell az érvényes építési engedély vagy nyilvántartásba vételről szóló határozat másolatát.
3. A kérelmező által készített helyszínrajz, a közterület használatának megjelölésével, méretezésével,
a berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja, illetve indokolt
esetben a városi főépítész által kiadott igazolás.
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4. Közútkezelői hozzájárulás – amennyiben jogszabály (pl. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény) azt előírja.”
-------------------------

2. melléklet a 36/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Az Ör. „A közterület-használat díjtételei” című 4. melléklete táblázatának 4.2. alpontja a következőre
módosul:
Közterület-használat célja
„4.2.

mértékegység
Ft/m2/nap

idényjellegű árusítás

Díjtétel
I. körzet
500 Ft

II. körzet
500 Ft”

2. Az Ör. „A közterület-használat díjtételei” című 4. melléklete táblázatának 6. alpontja a következőre
módosul:
Közterület-használat célja

Díjtétel
mértékegység

„6.

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény,
üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető
berendezés, cég és címtábla, cégér elhelyezése

Ft/m2/hó

Ikörzet

II. körzet

450 Ft

400 Ft”

3. Az Ör. „A közterület-használat díjtételei” című 4. melléklete táblázatának 5. pontja a következőre
módosul:
Közterület-használat célja
„5.
5.1
5.2.

mozgóárusítás, hangos hirdetés,
térhangosítás
közvéleményés
piackutatáshoz,
terjesztéséhez

szórólap

mértékegység
Ft/nap
Ft/hó
Ft/nap

Díjtétel
I. körzet
3.000 Ft
5.000 Ft
500 Ft

II. körzet
3.000 Ft
5.000 Ft
500 Ft”

----------
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