Oroszlány Város Önkormányzatának
26/2005. (VII. 13.) Ör. rendelete
a közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendelet módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL törvény 8. § (1), 34. § (3), 36. § (1), 71. § (3), 160. § (1), 162. § (1) kapott felhatalmazás alapján
a közterületek rendjéről és használatáról szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: R.) az
alábbiak szerint módosítja
1. §
A R. 1. §-a a következő (5)- (6) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) E rendelet alkalmazása során a hatósági ügyek, valamint az eljárási cselekmények elektronikus
formában nem intézhetők.
(6) A közterület használati engedély (a továbbiakban engedély) meghozatala során egyszerűsített
határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.”
2. §
A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1)

A Közterület egyéb használatához engedély szükséges. Ez alól a családi házas övezetben
lakók a telkükkel határos közterület használatára vonatkozóan építési munkával
kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tárolására évente két alkalommal maximum
10 napi időtartamra, írásban történő bejelentési kötelezettség mellett mentesülnek. A
családi házas övezet területi lehatárolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A
közterületet az egyéb használat során a fenti mentességtől eltérő esetekben csak az
engedélyben meghatározott módon lehet használni. Az engedély nélküli, illetve az
engedélytől eltérő módon történő használat tilos!
(2) Az engedély iránti kérelmet a rendelet. 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell
benyújtani.
(3) A kérelmező a közterület használatáért használati díjat köteles fizetni. A díj mértékét,
megfizetésének határidejét és módját az önkormányzat határozatban állapítja meg.
(4) A közterület egyéb használatának célja:
- közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető berendezés, lábon álló
hirdetőtábla elhelyezése,
- árusító és egyéb fülke, pavilon elhelyezése,
- alkalmi és mozgóárusítás,
- mozgóbolt
- terasz
- üzletből közvetlenül közterületre történő árusítás esetén az üzlet előtti 1 méter széles sáv
igénybevétele,
- üzleti tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat (szélfogó, üzleti lépcső, üzleti portál),
- kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális valamint vallásfelekezeti rendezvények,
mutatványos tevékenység,
- üzemképes, 3500 kg-ot meghaladó megengedett együttes tömegű gépjárművek tárolása,
- üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművek
álláshelye parkolás céljára,
- üzemképtelen gépjárművek elhelyezése,
- taxi álláshely használata,
- építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 24 óránál hosszabb időtartamú
elhelyezése, tárolása,
- a terület használatát akadályozó és annak lezárását igénylő film és videó felvétel
készítése
(5) Az engedély a rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése esetén adható ki.
Amennyiben engedélyes a használati díjat nem, vagy nem az engedélyben foglaltak szerint
fizeti meg, továbbá a közterület használata az engedélyben foglaltaktól eltér, úgy az
engedélyt vissza kell vonni."

3. §
(1)

A R. 2/A. § (1) bekezdésében a melléklet számozása 3. sz. mellékletre módosul.

(2)

A R. 2/A. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az engedélyben meg kell határozni a parkolón belüli álláshelyet, valamint az álláshely
„parkoló őrrel” történő felszerelésének és felfestésének kötelezettségét.
(4) A kijelölt álláshely felfestéséről az engedélyező gondoskodik. A felfestés költsége,
továbbá a kijelölt álláshely „parkoló őrrel történő felszerelése és annak költsége
együttesen az engedélyest terhelik.”
4. §

A R. 3. § (2)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2)Közterületen üzemképtelen gépjárművet engedély nélkül 30 napon túl tárolni tilos.
(3) Az üzembentartó vagy tulajdonos az engedély nélküli üzemképtelenné vált gépjárművét
saját költségén köteles elszállítani.
(4) Engedély a kijelölt helyre legfeljebb 30 napra adható ki.
(5) A gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa az engedélyt köteles a járművön jól látható
helyen (pl. szélvédő, ajtóüveg mögött) kifüggeszteni.”
5. §
A R. 4. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1)Az engedély nélküli, vagy az engedélyétől eltérő módon, közterületen tárolt üzemképtelen
gépjárművek hatósági elszállításáról a Közterület-felügyelet gondoskodik. A szállítás és
tárolás költségeit az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) köteles
megtéríteni.
(2) A gépjármű hatósági elszállítása előtt a hatóság köteles írásban felszólítani az üzembentartót
a járművének a közterületről 3 napon belül történő elszállítására.”
6. §
A R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A jelen rendelet 2. § (1) és (8) bekezdésében, valamint a 3. § (2), (5) bekezdésében
foglaltak megszegői szabálysértést követnek el, és amennyiben egyéb jogszabály
eltérően nem rendelkezik, úgy 30.000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal sújthatók.”
7. §
(1) E rendelet 2. § (2) bekezdése, és 6. §-a kivételével 2005. november 1. napján lép hatályba. A 2. §
(2) bekezdés és a 6. § hatályba lépésének napja: 2005. július 8.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt e rendelet a közterületek rendjéről és használatáról
szóló 12/2003. (VII. 2.) Ör. rendelettel történő egységes szerkezetbe foglalására.
Oroszlány, 2005. június28.
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KÉRELEM

Alulírott közterület használati engedélyt kérek az alábbiakban megjelölt helyen lévő és
nagyságú közterület egyéb jellegű használatának engedélyezése céljából.
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