Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2003. (VII.2.) önkormányzati rendelete*
a közterületek rendjéről és használatáról
- egységes szerkezetben –
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek rendjéről és használatáról szóló
12/2003. (VII. 2.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja: azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek esztétikai, közlekedésbiztonsági
és közegészségügyi előírások figyelembe vételével biztosítják a közterületek rendjét annak érdekében,
hogy az városképi, közlekedési és lakossági ellátási szempontból is a város polgárainak nyugalmát
szolgálja.
(2) A rendelet személyi hatálya: Oroszlány város közigazgatási területén lévő jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező valamennyi szervezetre - ideértve a pártokat is - és természetes
személyekre egyaránt kiterjed.
(3) A rendelet tárgyi hatálya: Oroszlány Város közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.
(4) E rendelet alkalmazása során:
a. A közterület rendeltetésszerű használata: közterületen lévő tartózkodás, közlekedés és pihenés.
b. A közterület egyéb használata: a közterület rendeltetéstől eltérő, a rendelet 2. § (4) bekezdésében
meghatározott célra történő használata, amely ideiglenes jellegű.
c. 1 Szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve: a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes
kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2 %-nál kevesebb)
alkoholtartalmú üdítőitalok.
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(5)
3
(5) 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.
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(6) A rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület a város belterületén lévő minden:
a.) közterületnek minősülő közpark részben vagy egészben növényzettel borított területe,
b.) pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő részben vagy egészben növényzettel
borított területe,
c.) lakóépület elhelyezésére szolgáló tömbtelek közkert (játszó-, pihenőkert stb.) céljára kialakított
részben vagy egészben növényzettel borított része, ha az épület tulajdonosa (kezelője) nem
azonos a közkert tulajdonosával (kezelőjével) és annak fenntartásáról az önkormányzat
gondoskodik,
d.) közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy
egészben növényzettel borított közterület.
5

2. § (1)6
*

A közterület használat engedélyezése

A Közterület egyéb használatához engedély szükséges. Ez alól a családi házas övezetben a rendelet
1. § (2) bekezdésében meghatározottak a telekkel, székhellyel, telephellyel határos közterület

Módosították: a 8/2004. (III. 10.) Ör., a 14/2004. (V. 12.) Ör., a 33/2004. (XII. 8.) Ör, a 26/2005. (VII. 13.) Ör., a 28/2006. (XII.
13.) Ör., a 27/2007. (XII.12.) Ör., a 20/2008. (VIII.21.) Ör., a 23/2009. (X.15.) Ör., valamint a 16/2012. (VI.14.), a 16/2013. (XI.2.)
önkormányzati rendelet, a 23/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet, és a 27/2016. (X.23.) önkormányzati rendelet.
1
Beiktatta a 14/2004. (V. 12.) Ör. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2004. június 1. napjától.
2
A 20/2008. (VIII.21.) Ör. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2009. december 1. napjától.
3
Módosította a 20/2008. (VIII.21.) Ör. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2009. december 1. napjától.
4
Módosította a 20/2008. (VIII.21.) Ör. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2009. december 1. napjától.
5
Módosította a 26/2005. (VII. 13.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2005. november 1. napjától, kivéve a (2) bek., a 2. § (2) bek.
2005. július 8. napján lép hatályba. Az (1) bekezdésben a bekezdésében „Az engedély nélküli, illetve az engedélytől eltérő módon
történő használat tilos!” szövegrészt 2012. július 15. napjától hatályon kívül helyezte a 16/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelet
10.§ (2) bekezdés f) pontja.

(2)

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 iránti kérelmet a rendelet 3. sz. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

A kérelmező a közterület használatáért használati díjat köteles fizetni. A díj mértékét,
megfizetésének határidejét és módját e rendelet 4. melléklete állapítja meg.
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(4) A közterület használati díjat nem kell megfizetni:
a) Oroszlány
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Városfejlesztési
és
Környezetvédelmi Bizottsága javaslatára, ha a terület használatát egyedileg meghatározott
jótékony célú gyűjtés, sport, kulturális vagy egyéb rendezvények javára kérik és a
rendezvényből nem származik bevétel, továbbá, ha a terület-felhasználás a Képviselő-testület
ünnepi programtervében meghatározott városérdeket szolgál,
b) a választási kampányt szolgáló hirdető-berendezés és/vagy hirdetőtábla elhelyezése esetén a
választás végleges eredményének közzétételéig, és
c) építési munkával kapcsolatosan felállítandó állvány elhelyezése esetén, amennyiben az nem
önkormányzati tulajdonú lakótömbök körüli kezelői járda területén történik.
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(3)

9

(5)

A közterület egyéb használatának célja:
a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető berendezés, lábon álló hirdetőtábla
elhelyezése,
b) árusító és egyéb fülke, pavilon elhelyezése,
c) alkalmi és mozgóárusítás,
d) terasz,
e) üzletből közvetlenül közterületre történő árusítás esetén az üzlet előtti 1 méter széles sáv
igénybevétele,
f) üzleti tevékenységgel kapcsolatos egyéb helyhasználat (szélfogó, üzleti lépcső, üzleti portál),
g) kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális valamint vallásfelekezeti rendezvények,
mutatványos tevékenység,
h) üzemképes, 3500 kg-ot meghaladó megengedett együttes tömegű gépjárművek tárolása,
i) üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművek
álláshelye parkolás céljára,
j) üzemképtelen gépjárművek elhelyezése,
k) taxi álláshely használata,
l) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 24 óránál hosszabb időtartamú
elhelyezése, tárolása,
m) filmforgatás,
n) lakókocsi, utánfutó tárolása.

(6) Mezőgazdasági jellegű termények (zöldség, gyümölcs, fenyőfa, stb.) esetén alkalmi és
mozgóárusítás a termény szezonjában legfeljebb egy alkalommal és 30 napot meg nem haladó
időszakra engedélyezhető.
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(7) 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
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Módosította a 23/2009. (X.15.) Ör. rendelet 1. §-a. Hatályba lép 2009. október 15. napján.

Módosította a 23/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. január 1. napjától.
Módosította a 23/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. január 1. napjától.
9
Beiktatta a 23/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. január 1. napjától.
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Beiktatta: a 28/2006. (XII. 13.) Ör. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése. Hatályos: 2007. január 1. napjától. Számozását módosította a 23/2013.
(XII.21.)önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. január 1. napjától.
11
Módosította a 28/2006. (XII.13. ) Ör. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2007. január 1. napjától. Számozását módosította a 23/2013. (XII.21.)
önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. január 1. napjától.
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meg, továbbá a közterület használata az engedélyben foglaltaktól eltér, úgy az engedélyt vissza kell
vonni.
(8) A rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület a város belterületén lévő minden:
a.) közterületnek minősülő közpark részben vagy egészben növényzettel borított területe,
b.) pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő részben vagy egészben növényzettel
borított területe,
c.) lakóépület elhelyezésére szolgáló tömbtelek közkert (játszó-, pihenőkert stb.) céljára
kialakított részben vagy egészben növényzettel borított része, ha az épület tulajdonosa
(kezelője) nem azonos a közkert tulajdonosával (kezelőjével) és annak fenntartásáról az
önkormányzat gondoskodik,
d.) közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy
egészben növényzettel borított közterület.
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„Üzemképes gépjárművek álláshelye parkolás céljára

2/A. § (1) Az üzemképes, 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű gépjárművek parkolása
céljából történő álláshely kizárólag a R. 142. sz. mellékletében feltüntetett parkolókban, a parkolók
szerint megállapított mennyiségben, a kérelem benyújtásának sorrendjében bérelhető.
(2) Álláshelyet kizárólag kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenységet végzők a tevékenységük
ellátása céljából igényelhetnek.
(3) Az engedélyben meg kell határozni a parkolón belüli álláshelyet, valamint az álláshely "parkoló őrrel"
történő felszerelése és annak költsége együttesen az engedélyest terhelik.
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(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.
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(5) Az álláshelyek bérleti díjából befolyó összeget az önkormányzat kizárólag új parkolóhelyek
létesítésére, illetőleg a már meglévők fenntartására fordítja.
Üzemképtelen, sérült és városképet rontó gépjárművek
3. § (1)

E rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen gépjárműnek számít:
a. a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező gépjármű, amely a közúti forgalomban
egyébként csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
b. a baleset folytán megsérült a helyszínről el nem szállított, elhagyott gépjármű
c. az a gépjármű, amely műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos,
roncs vagy sérült.
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(2)
(3) Az üzembentartó vagy tulajdonos az engedély nélküli üzemképtelenné vált gépjárművét saját
költségén köteles elszállítani.
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(4) Engedély a kijelölt helyre legfeljebb 30 napra adható ki.
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Beiktatta a 27/2007. (XII.12.) Ör. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése. Hatályos: 2008. január 1. napjától. Számozását módosította a 23/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. január 1. napjától.
13
Beiktatta: a 33/2004. (XII. 8.) Ör. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2005. január 1. napjától.
14
Módosította a 26/2005. (VII. 13.) Ör. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2005. november 1. napjától
15
Módosította a 26/2005. (VII. 13.) Ör. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2005. november 1. napjától
16
Módosította a 26/2005. (VII. 13.) Ör. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2005. november 1. napjától
17
2012. július 15. napjától hatályon kívül helyezte a 16/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés g) pontja.
18
Módosította a 26/2005. (VII. 13.) Ör. rendelet 4. §-a. Hatályos: 2005. november 1. napjától
19
Módosította a 26/2005. (VII. 13.) Ör. rendelet 4 §-a. Hatályos: 2005. november 1. napjától
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3

(5) A gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa az engedélyt köteles a járművön jól látható helyen (pl.
szélvédő, ajtóüveg mögött) kifüggeszteni.

20
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(6)
Üzemképtelen gépjárművek elszállítása

4. § (1)

Az engedély nélküli, vagy az engedélytől 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)23 A gépjármű hatósági elszállítása előtt a hatóság köteles írásban felszólítani az üzembentartót a
járművének a közterületről 3 napon belül történő elszállítására.
(3) Ha az üzembentartó kiléte és/vagy tartózkodási helye nem állapítható meg, a gépjármű azonnal
elszállítható. Erről az Oroszlány Városi Rendőrkapitányságot minden esetben értesíteni kell.
(4) Az elszállítás esetén a gépjármű műszaki állapotát és értékét a szállító - szükség esetén szakértő
bevonásával- állapítja meg, és arról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a
gépjárműben látható, nyitott gépjármű esetén az abban található tárgyakat is.
(5) Közterület-felügyelet a gépjármű állapotát és az elszállítás tényét fénykép és/vagy videó felvételen
rögzíti.
(6) A gépjárművek elszállításáról, az elszállított gépjárművek tárolásáról, őrzéséről a Közterületfelügyelet az üzembentartó költségére és veszélyére Megbízott útján gondoskodik. Az elszállítási és
tárolási költségek az üzemben tartót, hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező gépjármű
esetén a tulajdonost terhelik.
(7) A Megbízott az elszállítás napjától számított 15 napon belül köteles az üzembentartót írásban
felszólítani, hogy gépjárművét a tárolási helyről 30 napon belül szállítsa el.
(8) Ismeretlen üzembentartó esetén a felszólítást a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel - közzé kell tenni.
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Hatóságilag elszállított üzemképtelen gépjárművek értékesítése
5. § (1) Amennyiben az üzembentartó a hatóságilag elszállított gépjárművet nem váltja ki, úgy az
üzemképtelen gépjármű értékesíthető.
(2) A tároló helyről el nem szállított üzemképtelen gépjárművek értékesítéséről a 4. § (7) bekezdésében
nyitva álló határidő elteltét követően a Közterület-felügyelet Megbízott útján gondoskodik, vagy
annak eredménytelensége esetén a megsemmisítéséről a Megbízott útján intézkedik.
(3) Az értékesítés során befolyt összeg – a felmerült költségek kiegyenlítése után – Oroszlány Város
Önkormányzata számlájára kerül.
(4) Az üzembentartó jogosult öt éven belül az értékesítés során befolyt - a szállítás, tárolás, valamint az
értékesítés költségeivel csökkentett- összegre vonatkozó igényét érvényesíteni, amennyiben
tulajdonjogát - hitelt érdemlő módon - igazolni tudja.
(5) Az értékesítés során befolyt és a költségekkel csökkentett összeg az elévülési idő elteltével Oroszlány
Város Önkormányzatának bevételét képezi.

Kerékrögzítő szerkezet használata
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Módosította a 26/2005. (VII. 13.) Ör. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2005. november 1. napjától
2012. július 15. napjától hatályon kívül helyezte a 16/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés g) pontja.

Módosította a 26/2005. (VII. 13.) Ör. rendelet 5. §-a. Hatályos: 2005. november 1. napjától
Módosította a 26/2005. (VII. 13.) Ör. rendelet 5. §-a. Hatályos: 2005. november 1. napjától
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6. § A tiltott helyen parkoló gépjárműveket a Közterület-felügyelet kerékrögzítő szerkezet (kerékbilincs)
használatával megakadályozhatja a helyszín elhagyásában. A szerkezet alkalmazásakor a bírságon felül
esetenként 4.000,- Ft-ot számol fel a gépjármű üzemeltetőjével szemben.
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A közterületek rendje, védelme

7. §25(1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével a közterületen tilos a szeszes ital fogyasztása.
(2) Nem tilos a szeszes ital fogyasztása:
a) Az érvényes közterület használati engedéllyel rendelkező, kiskereskedelmi vendéglátó üzlet
közterületen lévő kerthelyiségében, az üzlet nyitvatartási idejében.
b) Az érvényes közterület használati engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvény területén,
amennyiben a rendezvényen kiskereskedelmi vendéglátó üzleti tevékenységet folytatnak.
A közterület filmforgatási célú használata

26
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8. § (1)

(2)
(3)

(4)
(5)

A közterület filmforgatási célú használata vasárnapra, nemzeti ünnepekre és Oroszlány Város
Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepi programtervében szereplő emléknapokra és ünnepi
rendezvények napjára nem engedélyezhető.
A közterület filmforgatási célú használata naponta 7 órától 21 óráig terjedhet és nem haladhatja
meg az egy hét időtartamot.
A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartammal kell meghosszabbítani és a
közterület-használatot engedélyezni, amely időtartamig a filmforgatás akadályozott volt. A
közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti
esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.
Nem adható a közterület filmforgatási célú használatára engedély, amennyiben az érintett
közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély került kiadásra.
Hatálybalépés

9. § (1)

Jelen rendelet 2003. augusztus 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 12/2000. (V.31.) ÖK rendelet
hatályát veszti.
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(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/1236EK
irányelvének a figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Lazók Zoltán
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Módosította a 28/2006. (XII. 13.) Ör. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2007. január 1. napjától.
Beiktatta a 16/2013. (XI.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lép 2013. november 2. napján.
Módosította a 23/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. január 1. napjától.
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Beiktatta a 23/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. január 1. napjától.
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Beiktatta: 23/2009. (X.15.) Ör. rendelet 2 §-a. Hatályos: 2009. október 15. napjától.
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