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Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete 
a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló 

9/2007. (V. 25.) rendelet módosításáról 
 
 

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 
 

1. § 
 
A rendelet 24. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
24.§ (1) A közterületek rendeltetésétől eltérő használatához közterület-használati engedély 
szükséges. 

  (2)Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
a) hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére, 
b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére, 
c) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére, 
d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
e) alkalmi és mozgóárusításra, 
f) kiállítás, alkalmi vásár céljára, 
g) vendéglátó-ipari előkert, 
h) üzleti kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölege 

elhelyezésére, árukirakodásra, 
i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására, 
j) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, 

pótkocsi tárolására  vonatkozóan. 
 (3) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti 

adattartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik.  
       (4) Az engedély 

- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 
- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg 
- a visszavonásig adható meg. 

       (5) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, maximális 
időtartama 1 év, kérelemre indokolt esetben többször meghosszabbítható. 
       (6) Alkalmi és mozgóárusításra valamint kiállítás, alkalmi vásár céljára az önkormányzat 
által kijelölt közterület vehető igénybe. 

 
2. § 

 
A rendelet 25. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
25.§ (1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető 
berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely 
hatóság vagy más szerv engedélyezéséhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati 
engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki. 
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   (2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély 

legfeljebb 30 napra adható. 
 

3. § 
 

A rendelet 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
26.§ (1) Az engedélyes, a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 
        (2) A díj mértéke 200,-Ft/m2/nap. A fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját 
az engedélyben kell meghatározni akként, hogy halasztás nem adható, a díjat előre kell 
hiánytalanul megfizetni. 
 

4. § 
 

A rendelet 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
27.§ (1) Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő 
célra vagy módon használja, vagy a díjat az előírt határidőig nem fizeti meg.  
 

5. § 
 

A rendelet 28. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
28.§ (1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester vagy az 
általa megbízott személy gondoskodik. 
         (2)A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót a 
polgármester határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület eredeti 
állapotának helyreállítására. 

 
6. § 

 
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
 

Prügy, 2013. március 29. 
                            

 
 
   Dr. Bazsó Áron             Erdei Sándor 

   jegyző               polgármester 
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A köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló 9/2007. (V. 25.) rendelet – 1.melléklet 
 
 
 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELEM 
 
 

1.       Engedélyt kérő neve (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság esetén cégnév):  

..................................................................................................................................... 

Születési helye ideje:................................................................................................... 

Anyja neve:.................................................................................................................. 

Állandó lakcíme:......................................................................................................... 

Telefonszáma:............................................................................................................. 

 

Adószám:..................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám:......................................................................................................... 

Egyéni vállalkozói engedély száma:........................................................................... 

       Működési engedély/bejelentés nyilvántartási száma:……………………………

  

2. Közterület használat célja: .......................................................................................... 

3. Időtartama: 20…...év ............................... hónap ....... napjától  

                                20......év ................................ hónap ....... napjáig 

 

4. Közterület használat helyének és terület nagyságának meghatározása: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

Prügy, ……………. év ……………………. hónap ……….. nap. 
 
 
 
        ………………………………….
                      kérelmező aláírása 
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