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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2007. (III. 30.) rendelete1
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról2
EGYSÉGES SZERKEZET
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közhatalmi megbízatásának eleget
téve, alkotmányos feladatkörében eljárva a városképi, közlekedésbiztonsági, valamint a
rendezvények megtartásával kapcsolatos követelmények szempontjából a közterület eredeti
funkciójától eltérő használatának, illetve engedélyezésének, a parkolóhelyek létesítésének
feltételei és használatának meghatározása érdekében – az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet (a
továbbiakban: KRESZ), a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet és a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény szabályait figyelembe véve – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: OTÉK) 42. § (11) bekezdésében, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.
törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.
28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi
körülményekből adódó sajátosságokra tekintettel a következőket rendeli:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1)

A rendelet tárgyi hatálya Hatvan város közigazgatási területén található valamennyi
Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő
közterületre terjed ki. Hatvan város közigazgatási területének körzetekre való
felosztását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2)3

A rendelet személyi hatálya valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: használó) kiterjed,
amennyiben a közterületet eredeti rendeltetésének megfelelően vagy attól eltérő célra
használja, vagy kívánja használni.
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Módosította: 30/2007./VI.01./, 38/2007./IX.28./, 2/2008./I.18./, 67/2008./X.31./, 73/2008./XI.28./,
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2
A rendelet címét módosította: 17/2009./V.1./ Ökr. 1. §. Hatályos: 2009. június 1-től.
3
Módosította: 17/2009./V.1./ Ökr. 2. §. Hatályos: 2009. június 1-től.
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Értelmező rendelkezések
2. §1
Jelen rendelet alkalmazásában:
a)
árubemutató: üzlet homlokzata előtti terület használata az üzlet által forgalmazott
termék bemutatása céljából;
b)
építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (továbbiakban: Étv.) 2. § 8. pontja szerinti meghatározás;
c)
épület: az Étv. 2. § 10. pontja szerinti meghatározás;
d)
fizető parkoló: a 2. mellékletben megjelölt várakozóhely, ahol a jelzőtáblán vagy a
jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várokozás
díjfizetéshez kötött;
e)
jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. KPM-BM együttes rendelet (a
továbbiakban: KRESZ) 1. függelék II. a. pontja szerinti meghatározás;
f)
kerékbilincs: a jármű kerekének külső rögzítésére szolgáló, a járművel történő
elhajtás, illetve elvontatás megakadályozására alkalmas olyan műszaki eszköz,
amelynek illetéktelenek által történő eltávolítása nem lehetséges vagy aránytalan
nehézséggel jár;
g)
kizárólagos parkolási hely: a 19. § alapján külön megállapodással hasznosított
várakozóhely;
h)
korlátozott várakozási övezet: a KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pontja szerint kijelölt
terület, ahol a kihelyezett jelző- és kiegészítő táblán feltüntetett módon lehet
várakozni;
i)
közreműködő: szerződés alapján – a közterület-felügyelő utasításainak megfelelően –
a jármű elszállítását végző technikai eszköz üzemeltetője, a kerékbilincs
alkalmazásánál a rögzítő-szerelő munkafolyamat gyakorlati végrehajtásában segítő
személy/ek;
j)
közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja
szerinti
meghatározás.
Útés
járda
használatára
vonatkozóan
az
ingatlannyilvántartástól függetlenül az ide vonatkozó külön szabályok az irányadók.
k)
közterület rendeltetése különösen: közlekedés biztosítása, pihenő- és emlékhelyek
kialakítása, közművek elhelyezése;
l)
létesítmény: a b) pontban meghatározott építményen kívül minden, az önkormányzat
közforgalmú területén elhelyezett tárgy;
m)
mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban:
Kertv.) 2. § 17. pontja szerinti meghatározás;
2
szabálytalan megállás és várakozás: a kerékbilincs közterület-felügyelet általi
n)
alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó
szabályokról szóló 55/2009.(X.16.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) 1. § b)
pontja szerinti meghatározás.
o)
szeszes ital: a Kertv. 2. § 23a. pontja szerinti meghatározás;
p)
szexuális termék: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § v) pontja
szerinti meghatározás;
q)
üzemeltető: a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, továbbá a tulajdonos
bejegyzéséig az érvényes adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetőleg a jármű
forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó, vagy az, aki a járművet egyéb
jogcímen használja;
r)
üzemképtelen jármű: az a jármű, amely a közúti forgalomban csak hatósági
engedéllyel és jelzéssel rendelkezik, de a jármű műszaki érvényessége lejárt;
s)
üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontja szerinti meghatározás;

1
2

Módosította: 17/2018./IV.27./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. április 28-tól.
Módosította: 26/2018./VI.28./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. július 1-től.
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t)

zöldterület: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság
fenntartásáról, valamint az zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.1.)
önkormányzati rendeletének 3. § e) pontja szerinti meghatározás.
II. fejezet
A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használatának általános szabályai
Az engedélyezési eljárás
3. §1

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Közterület rendeltetésétől eltérő használatának engedélyezése olyan önkormányzati
hatósági ügy, melyben a jegyző határozattal dönt. Ha a közterület útként vagy
járdaként funkcionál, a használat engedélyezésére a 16/A. § rendelkezései az
irányadók azzal, hogy az ügyben közútkezelői hozzájárulás kerül kiadásra. Út és
járda nem közlekedési célú használatára vonatkozóan a kérelmet a 3/A. melléklet
szerinti nyomtatványon a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási
Osztályára (a továbbiakban: Igazgatási Osztály) kell benyújtani és az ügyet az
Igazgatási Osztály készíti elő a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal MűszakiKoordinációs és Beruházási Osztályának (a továbbiakban: Műszaki Osztály)
közreműködésével.
Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozóan hatósági engedély
ideiglenes jelleggel, jelen rendeletben meghatározott időtartamra adható.
Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó kérelmet a 3. melléklet
szerinti nyomtatványon – a tervezett használat előtt legalább 5 nappal korábban - kell
az Igazgatási Osztályhoz benyújtani. A kérelmet az Igazgatási Osztály készíti elő
döntésre a jegyzőnek. Az engedélyezési eljárás során az Igazgatási Osztály beszerzi
– a kérelem tárgyának megfelelően – a Műszaki Osztály, a főépítész, a főkertész,
illetve önkormányzati rendezvények esetén a Polgármesteri Kabinet javaslatát,
szakvéleményét.
Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó eljárásra az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
rendelkezéseit kell alkalmazni az (5) bekezdésben foglaltak kivételével.
Közterület filmforgatási célú igénybevétele esetén a jóváhagyott hatósági szerződést
vagy a jóváhagyást megtagadó nyilatkozatot a jegyző a kérelem beérkezését követő
2 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul megküldi a Heves
Megyei Kormányhivatalnak.
Közterület rendeltetésétől eltérő használatáért a 4. és 4/C. mellékletben
meghatározott használati díjat kell fizetni, kivéve, ha jelen rendelet másképpen
rendelkezik. A használati díj megfizetése alól mentesítést részben vagy egészben a
jegyző a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyetértésével adhat. A
díjfizetés alóli mentesítés esetén a használó a terület használatáért mástól díjat nem
kérhet.
Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó hatósági engedély nem
mentesít az egyéb jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése alól.
4. §

(1)2

1
2

A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért meghatározott díjat a kérelem
benyújtásával egyidejűleg előre, egy összegben, több évre szóló hatósági engedély
esetén az adott évre irányadó díjat évente egy összegben előre, a tárgyév február 28.
napjáig kell megfizetni.

Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. január 1-től.
Módosította: 17/2018./IV.27./ önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. április 28-tól.
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(2)

(3)
(4)
(5)
(6)1

(7)2
(8)3

A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál, a létesítmény
alapterületét kell figyelembe venni oly módon, hogy minden megkezdett
négyzetmétert egésznek kell venni.
A létesítmény nélküli utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj
szempontjából minimum 5 m2 -nek tekintendő.
Hirdetőberendezések kihelyezésénél a hasznos felületet kell a díjszabásnál
figyelembe venni.
A használó a használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül
köteles megfizetni.
Amennyiben a használó bizonyítottan hatósági engedély nélkül használja a
közterületet, az engedély nélküli használatnak a hatóság tudomására jutásától
kezdődően pótdíjat köteles fizetni a használat időtartamára. A pótdíj összege a
tényleges használat időtartamára vonatkozóan jelen rendelet 4. és 4/C. mellékletében
meghatározott irányadó használati díj tízszerese.
A használati díjak nyilvántartásáról a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdálkodási Irodája köteles gondoskodni kötelezettségvállalási szabályzat szerint.
A képviselő-testület a rendelet 4. és 4/C. mellékletében meghatározott díjakat minden
évben december 31-ig felülvizsgálja, az új díjszabás a következő év január 1.
napjával lép hatályba.
4/A. §4
A hatósági engedély
5. §

(1)
(1a)5

(2)6

(3)7

(4)8

(5)

1

Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó hatósági engedély jelen
rendeletben meghatározott feltételekkel adható.
A közterület eltérő használatára vonatkozó hatósági engedély megadása a jegyző
mérlegelési jogkörébe tartozik abban az esetben, ha a közterület használat olyan
területet érint, amely a településképet nagymértékben meghatározza, és ezt a tényt a
főépítész szakmai véleményében feltünteti.
A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama egy nap,
leghosszabb időtartama öt év. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
egyetértésével a közterület-használat jelen rendelet 7. és 9. §-ában foglalt esetekben
legfeljebb 25 éves időtartamra is megadható.
A közterület-használati engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek – az
önkormányzat kizárólagos részvételével működő gazdasági társaság, mint az
önkormányzati rendezvény szervezője részére kiadott engedély kivételével – másra
nem ruházhatók át.
A hatósági engedéllyel ellentétes közterület-használat esetén a jegyző jogosult a
hatósági engedélyt határozattal azonnali hatállyal visszavonni, amennyiben a
használó ismételt felszólítás ellenére sem jelen rendelet szabályai szerint jár el.
Közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használatára vonatkozó hatósági
engedély közérdekből határozattal bármikor visszavonható a használati díj
időarányos visszafizetése mellett.

Módosította: 48/2011./X.28./ önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2011. október 29-től.
Módosította: 27/2014./VII.25./ önkormányzati rendelet 3. § (3). Hatályos: 2014. július 26-tól.
3
Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatályos: 2018. január 1-től.
4
Hatályon kívül helyezte: 19/2017./VI.30./ önkormányzati rendelet 5. §. (2). Hatályos: 2017. július 1-től.
5
Kiegészítette: 27/2014./VII.25./ önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2014. július 26-tól.
6
Módosította: 34/2010./X.29./ önkormányzati rendelet 20. §. Hatályos: 2010. november 1-től.
7
Módosította: 17/2018./IV.27./ önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. április 28-tól.
8
Módosította: 27/2014./VII.25./ önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2014. július 26-tól.
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A hatósági engedély megszüntetése1
5/A. §
(1)

(2)2

(3)3

(4)4

(5)5

(6)6

Az egy évnél hosszabb időtartamra szóló közterület rendeltetésétől eltérő
használatára vonatkozó hatósági engedély az engedély jogosultjának írásbeli
kérelme alapján szüntethető meg, amennyiben a jogosult valószínűsíti, hogy a
közterület további használata lényeges, jogos érdekét sérti, és az ezt okozó
körülmény a hatósági engedély iránti kérelmének benyújtását és az engedély
kiadását követően merült fel.
Az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem szerint a hatósági engedély
megszüntetését a jegyző mérlegelés alapján, méltányosságból engedélyezi oly
módon, hogy a hatósági engedély az (1) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételét
követő hónap utolsó napjával szűnik meg.
A hatósági engedély (2) bekezdés szerinti megszüntetése esetén az engedély
jogosultja köteles az eredeti állapotot saját költségén, megtérítési és egyéb igény
nélkül helyreállítani. A helyreállítási kötelezettségnek az engedély jogosultja a
megszüntetésről szóló határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles
eleget tenni, mely tényt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási
Osztályára írásban be kell jelenti.
A közterület eltérő használatáért előre befizetett használati díj fennmaradó részét a
hatósági engedély megszüntetését követően az eredeti állapot helyreállításáról szóló
bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal Gazdálkodási Irodája (továbbiakban: Gazdálkodási Iroda) visszafizeti az
engedély jogosultja részére.
A közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó hatósági engedély
meghosszabbítása iránti kérelem elutasítható, és a közterület használat
megszüntethető, amennyiben a főépítész szakmai véleményében településképi
szempontból kifogást emel a kérelem meghosszabbításával szemben.
A hatósági engedély (5) bekezdés szerinti megszüntetése esetén az engedély
jogosultja köteles az eredeti állapotot saját költségén, megtérítési és egyéb igény
nélkül helyreállítani. A helyreállítási kötelezettségnek az engedély jogosultja a
megszüntetésről szóló határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles
eleget tenni, mely tényt a Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda Általános
Igazgatási Osztályára írásban be kell jelenti.
Közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályai
6. §

(1)7

1

Közterületet rendeltetésétől eltérően csak úgy lehet használni, hogy a többi terület
rendeltetésszerű használatát ne zavarja.
Hatósági engedély nélküli vagy egyéb okból jogszerűtlen, vagy az engedélyben
foglaltaktól eltérő használat esetén – ha a használat nem épületre vonatkozik – az
önkormányzat vagy az általa megbízott a jogszerűtlen használatot a használó

Kiegészítette: 12/2009./III.27./ Ökr. 2. §. Hatályos: 2009. április 1-től.
Módosította: 27/2014./VII.25./ önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2014. július 26-tól.
3
Módosította: 27/2014./VII.25./ önkormányzati rendelet 3. § (3). Hatályos: 2014. július 26-tól.
4
Módosította: 17/2018./IV.27./ önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2018. április 28-tól.
5
Kiegészítette: 57/2013./XI.1./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. november 2-től.
6
Kiegészítette: 57/2013./XI.1./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. november 2-től.
7
Módosította: 28/2013./V.31./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. június 1-től.
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(2)1

(3)2
(4)
(5)3

(6)

(7)4

(8)

(9)5

költségére megszüntetheti, a jogszerűtlenül elhelyezett tárgyakat, eszközöket
eltávolíttathatja, a felelős őrzés szabályainak betartásával elszállíttathatja. Az így
eltávolított, elszállított tárgyakat, eszközöket a Közös Önkormányzati Hivatal, az
elszállításról szóló értesítés kézhez vételétől számított 30 napig őrzi. Az értesítést a
jogszerűtlenül elhelyezett tárgyak, eszközök eltávolítását követően azonnal, de
legkésőbb 3 munkanapon belül meg kell küldeni az érintettnek. A tárolás díja a
tárolással elfoglalt terület nagyságához mérten 1.000 Ft/m2 /nap, de legalább 1.000
Ft/nap, azzal, hogy minden megkezdett m2 1 egész m2-nek számít. A tárolás díját a
tárolás megkezdésétől kell számítani.
Amennyiben közterületen közterület-használati engedély nélkül épületet létesítettek –
és az ügyben az eljárás nem tartozik más szerv hatáskörébe – a Pénzügyi-,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kötelezi az épület tulajdonosát az engedély
nélküli használat megszüntetésére, a közterület eredeti állapotnak megfelelő
helyreállítására. Az épület tulajdonosa az épületet saját költségén, kártalanítás nélkül
köteles a közterületről eltávolítani. Az engedély nélküli használat megszüntetésére
vonatkozó kötelezés önkormányzati hatósági ügy, melyben a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság eljárására az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Mutatványos, cirkuszi tevékenység csak olyan helyeken végezhető, ahol a
településrendezési terv a tevékenységhez szükséges eszközök elhelyezését nem
tiltja.
Közterületen építési eszközök, anyagok tárolására engedély csak indokolt esetben
adható és az építési anyag csak rendezett módon tárolható. Felújítás, bontás során
keletkezett anyag csak konténerben és legfeljebb 30 napig tárolható. Az engedély
megadása során figyelembe kell venni a köztisztasági követelményeket. A használó
köteles a közművek biztonságos üzemeltetésének a feltételeiről gondoskodni.
Amennyiben az eltérő használat során a gyalogos közlekedésre szolgáló közterület
teljes szélességében érintett, és a gyalogos közlekedés máshova nem terelhető, úgy
a használó köteles a gyalogosok számára átjárót létesíteni a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően.
A használó köteles az igénybe vett területet és környezetet folyamatosan tisztán
tartani és a keletkezett hulladék, szemét összegyűjtéséről gondoskodni. A mobil,
mozgatható árusító helyeket naponta – az árusítás befejezése után – a közterületről
el kell távolítani.
A használó köteles a közterület használati engedélyt, valamint az egyéb
dokumentumokat (vállalkozói igazolvány, működési engedély stb.) a helyszínen
tartani, és azokat a közterület-felügyelő, a szakhatóságok vagy a rendőrség
ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.
Közterület használati engedély adható filmforgatás célú igénybevételre, a 14/A. §-ban
meghatározott feltételek szerint.
7. §6

(1)

(2)

1

Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni végleges hatósági engedéllyel és a
közterület-használati díj megfizetése ellenében a 4. és a 4/C. mellékletben
meghatározott használati esetekben lehet.
A használó csak a számára kijelölt helyet foglalhatja el.

Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 5. § (1). Hatályos: 2018. január 1-től.
Hatályon kívül helyezte: 38/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 28. § (2) 2. Hatályos: 2018. január 1-től.
3
Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. január 1-től.
4
Módosította: 17/2018./IV.27./ önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2018. április 28-tól.
5
Kiegészítette: 40/2013./VII.11./ önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. július 12-től.
6
Módosította: 17/2018./IV.27./ önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2018. április 28-tól.
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8. §
Nem adható közterület rendeltetésétől eltérő használatára hatósági engedély az alábbi
esetekben:
a)
közterületen történő zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység
gyakorlása, szexuális áru bemutatása és értékesítése;
b)
a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezése;
c)1
a városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések, anyagok
elhelyezése;
d)
sátorgarázs létesítése;
e)2
lakókocsiból történő árusítás, kivéve az önkormányzat által szervezett városi
rendezvények idején;
f)3
a biztonságos közúti közlekedés feltételeinek biztosítása érdekében mozgóbolt
létesítése a Mészáros Lázár utcában, a Kölcsey Ferenc úton, a Béke utcában, az
Arany János utcában, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Tabán úton, a Kisfaludy utcában, a
Szent Mihály utcában, a Kossuth téren, az Iskola utcában, a Hunyadi téren, Nádasdy
Tamás utcában, a Szabadság úton és a Hegyalja úton;
g)4
mozgóbolt az I. körzetben;
h)
elárusító helyek, üzletek környékén áru- és göngyölegtárolás;
j)
üzlet homlokzatával érintkező közterületre való kitelepülés, ha a kitelepülő az üzlet
üzemeltetésére nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel;
k)
közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó hatósági engedéllyel
ellentétes vagy hatósági engedély nélküli közterület-használatot megvalósító
kérelmező esetén a jogszerűtlen közterület-használat megvalósítását követő három
évig.
Közterület rendeltetésétől eltérő használati díj fizetése nélküli használatának szabályai
9. §5
Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély alapján használati díj
megfizetése nélkül a 6. §-ban foglaltakat figyelembe véve az alábbi esetekben használható:
a)
a 7. §-ban meghatározott esetekben, amennyiben a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság a használati díj fizetése alóli mentesítéshez határozatával
hozzájárult;
b)
közfeladatot ellátó intézmény által szervezett rendezvény esetén, a 10. § i) pontja
szerinti szabályozás kivételével.
c)6
Közterület rendeltetésétől eltérő engedély nélküli és használati díj megfizetése nélküli
használatának szabályai7
10. §

1

Módosította: 38/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 28. § (2) 3. Hatályos: 2018. január 1-től.
Módosította: 67/2008./X.31./ Ökr. 2. § (1). Hatályos: 2008. október 31-től.
3
Módosította: 67/2008./X.31./ Ökr. 2. § (2). Hatályos: 2008. október 31-től.
4
Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2018. január 1-től.
5
Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2018. január 1-től.
6
Hatályon kívül helyezte: 17/2018./IV.27./ önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatályos: 2018. április 28-tól.
7
Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2018. január 1-től.
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Közterület rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély és használati díj
megfizetése nélkül a 6. §-ban foglaltakat figyelembe véve az alábbi esetekben használható:
a)
köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése;
b)
szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alappal rendelkező zászlórúd
elhelyezése;
c)
köztárgyak (padok, figyelmeztető- és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák,
tartóoszlopok) elhelyezése;
d)
közfeladatot ellátó szervek, magánszemélyek részére szállított tüzelő vagy egyéb
anyag, tárgy közterületen történő tárolása, rakodása, ha annak időtartama a 12 órát
nem haladja meg;
e)
építőanyag, építéshez szükséges szerkezet 24 óránál rövidebb időtartamra való
elhelyezése - magánszemélyek esetében -, ha az a tevékenység a forgalmat,
közlekedést nem zavarja;
f)
közművek vezetékeinek meghibásodása esetén 72 órát meg nem haladó
igénybevétel oly módon, hogy a közműtulajdonos vagy közmű üzemeltető legkésőbb
a hiba elhárítását követő 5 napon belül köteles adatszolgáltatást nyújtani az általa
üzemeltetett közművezetékek meghibásodásának helyszíneiről;
g)
üzlethomlokzat, kirakatszekrény, árusító- és bankautomata létesítése, ha az a
közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be;
h)
önkormányzati beruházás megvalósítása;
i)
az önkormányzat vagy a közfeladatot ellátó intézmények által szervezett
rendezvényen az önkormányzat vagy a közfeladatot ellátó intézmények által nyújtott
kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység;
j)
önkormányzati hirdetés, hirdetőberendezés elhelyezése.
Közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használatára vonatkozó kérelem alaki és
tartalmi kellékei
11. §1
(1)
(2)

(3)

1

A kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell:
a)
közterület-használati díj megfizetését igazoló bizonylatot;
b)
1:1000 méretarányú helyszínrajzot, melyen a kérelemben szereplő terület
helye, mérete be van jelölve;
c)
az elhelyezni kívánt berendezés, egyéb tárgy tervei olyan méretarányban,
amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja;
d)
közútkezelői hozzájárulást, amennyiben a közterület-használat közutat érint;
e)
idényjellegű és alkalmi árusítás esetén az árusító eszköz megjelenését
ábrázoló tervet, fényképet;
f)
vendéglátó-ipari előkert esetén nyilatkozatot a nyitva tartás időtartamáról;
g)
élelmiszer,
élelmiszer
jellegű
termék
árusításához
szükséges
állategészségügyi hatósági engedélyt;
h)
a tevékenység gyakorlására jogosító okiratokat bemutatás céljából
i)
rendezvényhez kapcsolódó árusítás és szórakoztató tevékenység esetén a
közterület-takarítási díj megfizetését igazoló bizonylatot;
j)
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó
közterület-használat vonatkozásában településképi határozatot.
Építési engedélyköteles építmény közterületen való elhelyezéséhez a
polgármesternek az 5. melléklet szerinti tulajdonosi hozzájárulása szükséges. A
tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti a használót a közterület-használati engedély
beszerzése és a használati díj megfizetése alól.

Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2018. január 1-től.
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A közterület használatának ellenőrzése
12. §
(1)1
(2)2
(3)3

A közterület-használat jelen rendeletben foglalt szabályainak betartását a Hatvani
Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya (a továbbiakban:
Rendészeti Osztály) ellenőrzi.
Közterület rendeltetésétől eltérő célú használata esetén az ellenőrzésre jogosult
hatósági eljárást kezdeményezhet, valamint a jogszerű használat helyreállítása
érdekében a hatáskörébe tartozó intézkedéseket megteszi.
A közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről a jegyző a Hatósági Iroda
útján a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részére minden tárgyévet
követő év február hónapjában köteles beszámolni.
II. fejezet
A közterület rendeltetésétől eltérő használatának különös szabályai
A játszóterek használata4
13. §5

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

A játszótéri eszközök, sporteszközök kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően, az
állaguk megóvása mellett használhatóak, szülői, kísérői felügyelettel vagy anélkül, de
a szülő, gondviselő felelőssége mellett.
A játszótéri játékokat, eszközöket 14 éven aluli gyermekek használhatják azzal, hogy
használatuk során figyelembe kell venni a játszótéri eszközön vagy e célból
kihelyezett táblán feltüntetett súlykorlátozó előírásokat is.
A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat vagy oda nem illő
eszközt bevinni tilos.
A játszótéren dohányozni, alkoholt vagy más bódító hatású anyagot fogyasztani,
szemetelni, valamint a játszótéri eszközöket beszennyezni tilos.
A dohányzási tilalommal érintett közterületek felsorolását a 9. melléklet tartalmazza.
Közterületi rendezvények engedélyezésének és megtartásának szabályai6
13/A. §

(1)

(2)

1

Közterületi rendezvény megtartására abban az esetben adható engedély, ha a
kérelemben megjelölésre kerül:
a)
a főrendező személye, aki a rendezvény egészéért teljes felelősséggel
tartozik;
b)
a résztvevők várható száma;
c)
a rendezvény megtartásához szükséges technikai eszközök felsorolása, az
azok működéséhez szükséges közművek megjelölése.
A rendezvény megtartásához szükséges külön engedélyek beszerzése a rendező
feladata. Közterület-használati engedély alapján a rendezvény csak akkor kezdhető
meg, ha annak megtartásához szükséges és végleges külön engedélyek
rendelkezésre állnak. Ezek meglétét az engedélyező hatóság ellenőrizheti.

Módosította: 17/2018./IV.27./ önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2018. április 28-tól.
Módosította: 11/2015./V.1./ önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2015. május 4-től.
3
Módosította: 32/2016./X.28./ önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2016. november 1-től.
4
Módosította: 18/2016./VII.1./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. július 4-től.
5
Módosította: 18/2016./VII.1./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. július 4-től.
6
Módosította: 17/2018./IV.27./ önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2018. április 28-tól.
2
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Amennyiben a rendezvény megtartásához a Polgármesteri Kabinet a 3. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint nem járul hozzá, a 4. § (1) bekezdése szerint
befizetett közterület-használati díjat haladéktalanul vissza kell fizetni a kérelmező
részére a Gazdálkodási Iroda útján.
A rendezvényen lévő árusok, mutatványosok, egyéb használók által használandó
eszközök, berendezések, építmények telepítésének, felszerelésének időtartama –
legfeljebb 3 napig – díjmentes.
A rendezvény befejezését követően az árusok, mutatványosok, egyéb használók által
telepített eszközök, berendezések, építmények bontásának, elszállításának
időtartama – legfeljebb 2 napig – díjmentes.
Az árusok, mutatványosok, egyéb használók által ténylegesen használt területet
annak elfoglalásakor a Rendészeti Osztály ellenőrzi, az elfoglalt közterület nagyságát
jegyzőkönyvben rögzíti és erről a rendezvény szervezőjét a jegyzőkönyv átadásával
haladéktalanul, de legkésőbb az ellenőrzést követő napon tájékoztatja. A rendezvény
szervezője a 4. § (1) bekezdése szerint előre befizetett díj és a jegyzőkönyvben
megállapított használat után még fizetendő esetleges díjkülönbözetet legkésőbb a
rendezvényt követő kettő munkanapon belül köteles megfizetni Hatvan Város
Önkormányzata Költségvetési Elszámolási számlájára (továbbiakban: önkormányzat
számlája).
Mutatványos és cirkuszi tevékenység, valamint rendezvényekhez kapcsolódó árusítás
és szórakoztató tevékenység folytatása esetén a közterület használója köteles a
közterület-használati díj 20 %-ának megfelelő összeget takarítási díj jogcímén - a
közterület-használati díj befizetésével egyidejűleg - az önkormányzat számlájára
befizetni.
Amennyiben az árusok, mutatványosok, egyéb használók a rendezvény
előkészítésére illetve rendezvény után a bontási munkálatokra a (4)-(5) bekezdésben
meghatározott díjmentes időtartamon túlmenően tovább használják a közterületet és
ennek tényét a Rendészeti Osztály ellenőrzése során megállapítja, valamint
jegyzőkönyvben rögzíti, úgy a ténylegesen használt teljes időtartam díjköteles.
Amennyiben az 5. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati engedélyben
foglalt jogok és kötelezettségek átruházásra kerültek, az önkormányzati rendezvény
szervezője a harmadik személyek által ténylegesen használt közterület nagysága
után fizeti meg a közterület-használati díjat a 4. § (1) bekezdésében, ha további
díjfizetés szükséges, úgy a (6) bekezdésben, továbbá a (7)-(8) bekezdésben foglaltak
szerint. A rendezvény által elfoglalt közterület használata ezen túlmenően díjmentes.
14. §

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Rendezvényen a használó csak a kijelölt helyet foglalhatja el, a rendezvény teljes
időtartama alatt köteles a helyszínen tartózkodni és azt csak akkor hagyhatja el
véglegesen, ha erre a rendezvény szervezője engedélyt adott.
Közterületi rendezvényen minden 50 fő után egy rendezőt kell biztosítani.
A rendezvény teljes időtartama alatt és az azt meghaladó egy órában a rendezők
kötelesek biztosítani a rendet és a rendezvény helyszínéről történő kulturált
elvonulást. A rendezőknek meg kell akadályozni a szándékos rongálásokat és
gondoskodniuk kell a 7. mellékletben lévő Önkormányzati Rendezvények Szabályzata
betartásáról.
A rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles gondoskodni
megfelelő számú hulladékgyűjtő kihelyezésével, folyamatos ürítésével. Az igénybe
vett területet és az elvonulási útvonalakat – a rendezvényt követő nap 6.00 óráig az
eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotba kell visszaállítani.
A rendezvény ideje alatt az illemhelyek üzemeltetését a rendezőnek kell biztosítania.
A közterület kiemelt rendezvények, ünnepségek céljára történő igénybevétele esetén
rendezvény a zaj- és rezgésvédelemről szóló jogszabályok betartása mellett 10.00
órától legfeljebb másnap 01.00 óráig tartható.
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A közterület filmforgatási célú igénybevétele1
14/A. §2
(1)

(2)3

(3)

(4)
(5)4

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)

1

Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás, forgatás
céljából történő igénybevétele vonatkozásában a rendelet szabályai az e szakaszban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A filmforgatás célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés
jóváhagyásáról, annak megtagadásáról, díjfizetési mentesség megállapításáról
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a
jegyző dönt.
A közterület-használati díjat az Mktv. 3. mellékletében foglalt díjtételek mindenkori
mértéke alapján kell meghatározni, a díjat a kérelmező a forgatás megkezdésének
napján köteles kifizetni.
E rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt területnek számít az 1. mellékletben
meghatározott közterület.
Az 1. mellékletben meghatározott turisztikailag kiemelt központi területen a közterülethasználat együttesen nem haladhatja meg a 1000 m2 területet. A technikai kiszolgálás
és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes
közterület-használat 50 %-át.
A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a film forgatásának célja Hatvan város
történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos,
művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának,
közösségi színtereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek, az épített és
természeti környezet értékeinek, nevezetességeinek, a hatvani székhellyel működő
önkormányzati és államigazgatási szervek tevékenységének, költségvetési szervek
tevékenységének bemutatása.
Díjfizetés alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások
forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási,
tudományos, az ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási
képzés keretében készülő filmalkotások.
A filmforgatás célú közterület-használat ideje nem haladhatja meg a 10 munkanapot.
Az önkormányzat által szervezett rendezvényeket nem zavarhatja.
A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban
kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a
filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen események esetén az
akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges
kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.
Ha az Mktv. szerinti engedély kérelem beérkezésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van kiadva, akkor a közterülethasználatot meg kell tagadni.
A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra az Mktv. és
annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály
rendelkezései az irányadók.

Kiegészítette: 40/2013./VII.11./ önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. július 12-től.
Kiegészítette: 40/2013./VII.11./ önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. július 12-től.
3
Módosította: 28/2016./IX.30./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. október 1-től.
4
Módosította: 17/2018./IV.27./ önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2018. április 28-tól.
2
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Közterületi árusítás, szeszesital-árusítás és -fogyasztás
15. §1
Játszótéri dohányzás2
15/A. §3
Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályai4
15/B. §5
A közrend, közbiztonság, közegészség és kulturális értékek védelme céljából a 12.
mellékletben meghatározott egészségügyi, gyermekjóléti, nevelési, oktatási, szociális,
kulturális intézmények, hivatali épületek, játszóterek, közparkok és egyéb, ott felsorolt
létesítmények bejáratától, ennek hiányában az ingatlan határáról közúton (közterületen) mért
200 méteres távolságában a közterületen az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilos.
A választási plakátokra vonatkozó szabályok6
16. §7
A 13. mellékletben meghatározott közterületeken, valamint ezen közterületek által határolt
területeken műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból választási plakát elhelyezése tilos.
Közút, járda nem közlekedési célú igénybevétele8
16/A. §
(1)

(2)
(3)9

A közút, járda területének nem közlekedési célú igénybevételéért – az úttesten kívül
végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével – igénybevételi díjat kell
fizetni.
Az igénybevételi díj összegét e rendelet 4/A. melléklete tartalmazza.
A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a 3. § (1) bekezdésében
foglaltakon túl egyebekben a közúti közlekedésről szóló külön jogszabályban
foglaltakat kell alkalmazni.
III. fejezet10
Behajtási engedély kiadására vonatkozó szabályok

A behajtási engedély
16/B. §

1

Hatályon kívül helyezte: 32/2016./X.28./ önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2016. november 1-től.
Kiegészítette: 17/2009./V.1./ Ökr. 4. §. Hatályos: 2009. június 1-től.
3
Hatályon kívül helyezte: 18/2016./VII.1./ önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatálytalan: 2016. július 4-től.
4
Kiegészítette: 57/2013./XI.1./ önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. november 2-től.
5
Módosította: 26/2015./IX.4./ önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2015. szeptember 5-től.
6
Módosította: 5/2018./I.26./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 1-től.
7
Módosította: 5/2018./I.26./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 1-től.
8
Megállapította: 30/2007./VI.01./ Ökr. 2. § Hatályos: 2007. július 1-től.
9
Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2018. január 1-től.
10
Hatályon kívül helyezte: 7/2016./II.26./ önkormányzati rendelet 9. § (2). Hatályos: 2016. március 1-től.
2
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Az engedélyezési eljárás
16/C. §
IV. fejezet1
Járművek tárolására és parkolóhelyek létesítésére vonatkozó szabályok
Járművek tárolása és üzemképtelen járművek elszállítása
17. §
(1)

(2)2

3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó súlyú jármű – autóbusz,
tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz
pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép – közterületen nem tárolható. Tárolásnak
minősül, ha a jármű egy óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen várakozik.
Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül legfeljebb 10
napig, közterület-használati engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható. A hatósági
jelzéssel nem rendelkező járművek tárolására a KRESZ 59. § (3) bekezdésének
szabályai az irányadók.
18. §3

A közterületen szabálytalanul elhelyezett járművek vonatkozásában a közterület-felügyelő a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-ában foglaltak szerint jár el. A
járművek elszállítása esetén a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a
járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló
55/2009. (X.16.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) szabályai az irányadók.
A járművek elindulását gátló kerékbilincs alkalmazása4
18/A. §5
A közterület-felügyelő a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre – amennyiben
rendőrségi intézkedés nincs folyamatban – az IRM rendelet és a kerékbilincs alkalmazásával
és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő
közigazgatási hatósági eljárási szabályokról szóló 512/2017. (XII.29) Korm. rendelet
szabályai szerint kerékbilincset helyezhet el, továbbá elrendelheti a jármű elszállítását.
18/B. §6
18/C. §7
18/D. §8
A parkolóhelyek létesítési hozzájárulása és összegének felhasználása
19. §
(1)9
1

Ha az építtető az általa beépítésre szánt területen vagy meglévő épület nagyobb

A fejezet számozását módosította: 17/2009./V.1./ Ökr. 5. §. Hatályos: 2009. június 1-től.
Módosította: 26/2018./VI.28./ önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. július 1-től.
3
Módosította: 26/2018./VI.28./ önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. július 1-től.
4
Megállapította: 30/2007./VI.01./ Ökr. 3. § Hatályos: 2007. július 1-től.
5
Módosította: 26/2018./VI.28./ önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2018. július 1-től.
6
Hatályon kívül helyezte: 26/2018./VI.28./ önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. július 1-től.
7
Hatályon kívül helyezte: 26/2018./VI.28./ önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. július 1-től.
8
Hatályon kívül helyezte: 26/2018./VI.28./ önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. július 1-től.
9
Módosította: 19/2017./VI.30./ önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2017. július 1-től.
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(1a)1
(1b)2

(1c)3

(1d)4

(2)
(3)5

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

1

parkoló-igénnyel járó bővítése, továbbá rendeltetési mód változtatás esetén nem tudja
biztosítani a parkolóhelyeket, az önkormányzattal megállapodást köteles kötni arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzat a beépítésre szánt területtől legfeljebb 500 m-es
körzeten belül megépíti a közterületek közlekedésre szánt területén az építtető helyett
a szükséges számú parkolóhelyeket, amennyiben a megépítés feltételei az
önkormányzat számára adottak.
Új építmény, vagy funkcióváltás engedélyezésének feltétele a mindenkor hatályos
magasabb szintű jogszabályban előírt számú parkolóhely biztosítása.
Az (1a) bekezdésben meghatározott számú parkolóhelyet az építtetőnek elsősorban
saját telkén belül kell (felszíni, vagy térszint alatti parkolóban) biztosítania.
Amennyiben igazoltan és indokoltan ez a telken belül csak részben, vagy egyáltalán
nem biztosítható, a szükséges számú parkolóhely az (1) bekezdés szerint
közterületen is megépíthető, illetve kijelölhető.
Parkolás szempontjából kiemelten kell kezelni a 11. mellékletben lehatárolt
városközponti területet, amelyen belül az (1a) bekezdésben meghatározott
parkolóhely számtól -50%-kal eltérő értékek is alkalmazhatók. Jelentős forgalomkeltő
és -vonzó (10-nél nagyobb parkolóhely igényű) új létesítményeknél minden esetben
az így meghatározott szükséges parkolóhelyek 80 %-át telken belül kell biztosítani.
Funkcióváltásnál az eltérő értékek alkalmazhatók, azzal az eltéréssel, hogy a
szükséges parkolóhelyek az (1b) bekezdés szerint részben, vagy egészben
közterületen is biztosíthatók.
A kiemelt városközponti terület a Grassalkovich út a Tanács utca csatlakozásával
bezárólag, a Kossuth tér, a Mártírok útja a Hatvanas utca csatlakozásával bezárólag,
a Hunyadi tér , az Iskola utca, a Balassi Bálint út a kórházhoz vezető utcával
bezárólag, az Ifjúság útja az alsó lakóterületi parkolókkal, és a Zagyva folyó által
határolt terület.
Az építtető az (1) bekezdésben foglalt esetben létesítési hozzájárulást fizet az
önkormányzatnak, amelynek összegét jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti megállapodásban vállalja, hogy a befizetett
létesítési hozzájárulás teljes összegének megfizetését követően egy éven belül a
közterületek közlekedésre szánt területén kialakítja a szükséges parkolóhelyeket.
Az építtető az (1) bekezdés szerinti megállapodás aláírásával és a létesítési
hozzájárulás megfizetésével teljesíti a szükséges parkolóhelyek kialakítását.
A közterületek közlekedésre szánt területének felhasználásával kialakításra kerülő
parkolóhelyek továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, az építtető sem
tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.
Az (1) bekezdés szerinti parkolási igényű létesítmény tulajdonosa, illetve bérlője
változása esetén – amennyiben nem merül fel többlet igény, illetve nem történt
visszatérítés – nem kell létesítési hozzájárulást fizetni.
Az építtetők által befizetett létesítési hozzájárulások összegét kizárólag parkolóhelyek
kiépítésére lehet fordítani.
Amennyiben a parkolási igény a létesítési hozzájárulás befizetését követően csökken
az építtető által a parkolóhelyre befizetett létesítési hozzájárulás csökkenéssel
arányos részét a befizetéskori összeg alapulvételével az önkormányzat visszafizeti.
Ha az építtető városrendezési célból ingyenesen felajánlja az önkormányzatnak az
ingatlan egy részét közterület céljára, akkor a saját költségére az önkormányzat által
ellenőrzött és meghatározott módon megépítheti a kialakított közterületen a
szükséges parkolóhelyeket.

Kiegészítette: 6/2012./I.27./ önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2012. január 28-tól.
Kiegészítette: 6/2012./I.27./ önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2012. január 28-tól.
3
Módosította: 19/2017./VI.30./ önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatályos: 2017. július 1-től.
4
Kiegészítette: 6/2012./I.27./ önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2012. január 28-tól.
5
Módosította: 19/2017./VI.30./ önkormányzati rendelet 3. § (3). Hatályos: 2017. július 1-től.
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(10)
(11)

A létesítési hozzájárulások befizetéséről, az önkormányzat általi visszafizetésekről, a
parkolóhelyekről a jegyző naprakész nyilvántartást köteles vezetni.
A képviselő-testület jelen rendelet 8. mellékletében foglalt létesítési hozzájárulás
összegét minden év november 30. napjáig felülvizsgálja, a létesítési hozzájárulás
újonnan megállapított összege a következő év január 1. napjától lép hatályba.
Fizető parkolókra vonatkozó szabályok
20. §

(1)

A fizető parkolókra vonatkozó szabályok – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
minden olyan személygépkocsira, autóbuszra, motorkerékpárra, és a maximum 3500
kg megengedett legnagyobb össztömegű, zárt kocsiszekrényű tehergépkocsira
kiterjednek, melyek jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott várakozóhelyet
használják.
(2)1
A fizető parkoló területén kizárólag
a)
a jelen rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében, vagy
b)
ingyenesen
ba)
a Hatvan Kártyához kapcsolódó parkolási engedély ellenében;
bb)
a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt járművel;
bc)
figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművel;
bd)
segédmotorkerékpárral és kerékpárral;
be)
a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott
gépjárművével;
bf)
a fegyveres erők és testületek azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott
járművével;
bg)
érvényes parkolási engedéllyel rendelkező, mozgásában korlátozott
személy járművével vagy az őt szállító személy járművével;
bh)
zöld rendszámmal ellátott gépjárművel
lehet várakozni.
(3)2
Az önkormányzat a fizető parkolók üzemeltetését a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya (továbbiakban: üzemeltető) által látja el.
A parkoló járművek őrzéséről az üzemeltető nem gondoskodik.
(4)
A fizető parkolóhelyek területén, a gépjárművekben keletkezett károkért az
üzemeltető nem vonható felelősségre.
(5)3
A fizető parkolóhelyeken „Kijelölt várakozóhely” (KRESZ 110-114. sz. ábra), illetve
külön szöveges tájékoztató táblát kell elhelyezni, melyen fel kell tüntetni:
a)
a tábla hatálya alatt várakozó díjfizetési kötelezettségét,
b)
a díjfizetési kötelezettség időbeli hatályát,
c)
a várakozási díj és a pótdíj összegét,
d)
a várakozási díj megfizetésének módját, valamint
e)
a díj és a pótdíj szedésére feljogosított szerv, illetőleg személy nevét és címét.
(6)-(15)4
20/A. §5
(1)6

1

A fizető parkolóhelyeken történő várakozásért jelen rendelet 2. mellékletében rögzített
várakozási díjat kell fizetni.

Módosította: 20/2017./IX.1./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. szeptember 2-től.
Módosította: 57/2013./XI.1./ önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. november 2-től.
3
Módosította: 73/2008./XI.28./ Ökr. 5. §. Hatályos: 2009. január 1-től.
4
Hatályon kívül helyezte: 38/2007./IX.28./ Ökr. 2. § (2). Hatályos 2008. január 1-től.
5
Kiegészítette: 38/2007./IX.28./ Ökr. 3. §. Hatályos 2008. január 1-től.
6
Módosította: 19/2010./VII.9./ önkormányzati rendelet 4. § (1). Hatályos: 2010. július 9-től.
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(2)1

(3)2

(4)3

(5)4
(6)5

A minimális (legkisebb megváltható) parkolási időtartam 30 perc, maximális
(legnagyobb megváltható) parkolási időtartam a 2. melléklet 1.a) pontjában megjelölt
parkolóhelyek tekintetében három óra, a 2. melléklet 1.b) pontjában megjelölt
parkolóhelyek tekintetében másfél óra.
Várakozási díjfizetés esetén legfeljebb az időtartam-korlátozásnak megfelelő ideig
lehet várakozni. A jelen rendeletben meghatározott időtartam lejárta után a 20. § (1)
bekezdése szerinti járművel a várakozóhelyet el kell hagyni. A várakozási időtartam
ismételt díjfizetéssel hosszabbítható meg.
A fizető parkolók üzemelési ideje a jelen rendelet 2. mellékletének 1. a) pontjában
megjelölt parkolóhelyek tekintetében munkanapokon 8.00-17.00 óráig, a jelen
rendelet 2. mellékletének 1. b) pontjában megjelölt parkolóhelyek tekintetében
tanítási napokon 8.00-13.00 óráig, az üzemelési időn kívül nem kell parkolási díjat
fizetni.
A várakozási díjat az üzemeltető szedi be, a várakozási díjra az önkormányzat
jogosult.
A fizető parkolót jegykiadó automatánál váltott parkolójeggyel, a Nemzeti Mobilfizetési
Zrt. szolgáltatásának igénybevételével mobiltelefonnal történő díjfizetéssel vagy
parkolási engedély matrica ellenében lehet igénybe venni. Az automatánál váltott
parkolójegyet vagy a parkolási engedély matricát a 20. § (1) bekezdése szerinti jármű
első szélvédője mögött jól látható helyen, érvényességének ellenőrzését biztosítva,
olvasható módon kell elhelyezni, illetve felragasztani.
20/B. §6
20/C. §7

(1)
(2)8

(3)9
(4)10
(5)11
(6)12

1

A fizető parkolóhelyeken történő várakozást az üzemeltető jogosult ellenőrizni.
A 2. mellékletben meghatározott pótdíjat köteles fizetni, aki
a)
megfelelően elhelyezett és érvényes parkolójegy nélkül,
b)
mobiltelefonnal történő díjfizetés mellőzésével,
c)
parkolási engedély nélkül, vagy
d)
nem a 20. § (2) bekezdésének bb)-bh) alpontja szerinti járművel
várakozik gépjárművével a várakozóhelyen.
A türelmi idő mértékére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kkt.) 15/C. § (1) bekezdése az irányadó.
A pótdíjat az üzemeltető szedi be, a pótdíj az önkormányzatot illeti meg. A pótdíj az
üzemeltető székhelyén/telephelyén működő ügyfélszolgálati irodájában személyesen
vagy az üzemeltető által kiadott postai készpénz-átutalási megbízással róható le.
A várakozási díj- és pótdíj-követelésre a Kkt. 15/C. § (2)-(4) bekezdése és 15/D. §-a
az irányadó.
A várakozási díj- és pótdíj-kötelezettség nem teljesítése esetén az üzemeltető az
önkormányzat nevében a követelést bírósági úton érvényesítheti.

Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2018. január 1-től.
Módosította: 19/2010./VII.9./ önkormányzati rendelet 4. § (1). Hatályos: 2010. július 9-től.
3
Módosította: 67/2008./X.31./ Ökr. 5. § (2). Hatályos: 2009. január 1-től.
4
Módosította: 19/2010./VII.9./ önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2010. július 9-től.
5
Módosította: 11/2015./V.1./ önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2015. május 4-től.
6
Hatályon kívül helyezte: 4/2014./I.31./ önkormányzati rendelet 8. § (4). Hatályos: 2015. február 1-től.
7
Kiegészítette: 38/2007./IX.28./ Ökr. 5. §. Hatályos 2008. január 1-től.
8
Módosította: 20/2017./IX.1./ önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. szeptember 2-től.
9
Módosította: 19/2010./VII.9./ önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2010. július 9-től.
10
Módosította: 19/2010./VII.9./ önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2010. július 9-től.
11
Módosította: 19/2010./VII.9./ önkormányzati rendelet 2. § (3). Hatályos: 2010. július 9-től.
12
Módosította: 19/2010./VII.9./ önkormányzati rendelet 2. § (4). Hatályos: 2010. július 9-től.
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Kizárólagos használatú várakozóhelyek1
20/D. §
(1)2

(2)

(3)4

Kizárólagos használatú várakozóhelynek minősül a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal épülete előtt található hatvani 2994/3. hrsz-ú közterületen megjelölt
parkolóhelyek, mely a KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon
került kijelölésre.
A várakozási tilalom hatálya alól
a polgármester által kiadott engedéllyel rendelkező személyek gépjárműve,
a)3
b)
a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt jármű,
c)
a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató jármű,
d)
a segédmotorkerékpár és kerékpár,
e)
a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott
gépjárműje,
f)
a fegyveres erők és testületek azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott
járműve,
g)
az érvényes parkolási engedéllyel rendelkező, mozgásában korlátozott
személy, illetve az őt szállító személy járműve
mentesül.
Az (1) bekezdés szerinti parkolóhelyen a várakozási tilalom munkanapokon hétfői
munkarend esetén 8.00-19.00 óráig, keddi, szerdai és csütörtöki munkarend esetén
8.00-17.00 óráig, pénteki munkarend esetén 8.00-13.00 óráig tart.

(4)5
V. fejezet6
Záró rendelkezések
21. §
(1)7
(2)

(3)

(4)

E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.
Jelen rendelet 2007. május 2-án lép hatályba, melyet a hatályba lépését követően
benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. Jelen rendelet 2. melléklete 1. pontjának
második francia bekezdésében megjelölt parkolóhelyen történő várakozásért 2008.
január 1. napjától kell parkolási díjat fizetni.
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közterületek eltérő használatáról,
valamint parkolóhelyek létesítéséről szóló 38/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet,
valamint az ezt módosító 55/2005. (XI. 25.) önkormányzati rendelet, 20/2006. (IV. 28.)
önkormányzati rendelet és a 24/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályát
veszti.
Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
dr. Bóta Julianna
jegyző

1

Érsek Zsolt
polgármester

Kiegészítette: 38/2007./IX.28./ Ökr. 6. §. Hatályos 2008. január 1-től.
Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 13. § (1). Hatályos: 2018. január 1-től.
3
Módosította: 2/2008./I.18./ Ökr. 2. §. Hatályos 2008. január 18-tól.
4
Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 13. § (2). Hatályos: 2018. január 1-től.
5
Hatályon kívül helyezte: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 15. § (2). Hatályos: 2018. január 1-től.
6
A fejezet számozását módosította: 17/2009./V.1./ Ökr. 5. §. Hatályos: 2009. június 1-től.
7
Módosította: 13/2013./III.29./ önkormányzati rendelet 20. § (2). Hatályos: 2013. április 22-től.
2
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1. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1
Hatvan város közigazgatási területének körzetei
I. körzet – Városközpont területe:
−

Zagyva folyó

−

Vas Gereben u.

−

Balassi B. út

−

Petőfi u.

−

Szabadság út

−

Kazinczy u.

−

Horváth M. u.

−

Ratkó J. u.

−

Tabán u.

−

Honvéd u.

−

Széchenyi u.

−

Géza fejedelem u. által határolt terület és a

−

Népkert.

II. körzet – Egyéb központi belterület:
A városközponton kívüli, belterületi határon belül elhelyezkedő terület.
III. körzet – Központi belterülethez nem tartozó, egyéb beépítésre szánt területek:
−
−
−

Nagygombos
Kisgombos
Görbe-éri üdülőkörzet.

IV. körzet
Az előzőekben nem szabályozott területek, beépítésre nem szánt területek.
A város díszburkolatos, turisztikailag kiemelt központi területe:
- A Kossuth tér teljes területe.

1

Kiegészítette: 40/2013./VII.11./ önkormányzati rendelet 4. § (1). Hatályos: 2013. július 12-től.

22
2. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez1
A fizető parkolók helyei és a fizetendő parkolási díjak mértéke

1.) Kijelölt fizető parkolók:
a)








Szent Mihály út páros és páratlan oldalán az Ady Endre utcáig,
Kossuth téri korzón található parkolóhely
Erzsébet téri parkolóhely,
Dózsa György téri parkolóhely,
Kossuth téri parkolóhelyek (a parókia mögötti közúti szakasz az úttal párhuzamosan
kijelölt parkolóhelyen, valamint ezen útszakasz és a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal előtti útszakaszt összekötő részeken kijelölt parkolóhelyeken),
Mártírok úti parkolóhely a Hatvanas utca kereszteződéséig,
Rákóczi út páros oldalán a Bajcsy-Zs. út és a Bezerédi u. között lévő parkolóhely.

b)
 Iskola utca mindkét oldalán található parkolóhelyek
2.) A fizetendő várakozási díj mértéke: egy óra időtartamra: 200 Ft, mely az ÁFA-t
tartalmazza.
3.) Fizetendő pótdíj mértéke:



1

a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az 1.) a) pontban
meghatározott várakozóhelyek tekintetében 2200 Ft, az 1.) b) pontban meghatározott
várakozóhelyek tekintetében 1400 Ft
a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli befizetés esetén 8000 Ft.

Módosította: 5/2018./I.26./ önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2018. február 1-től.
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3. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1
KÉRELEM
közterület rendeltetésétől eltérő használatának céljára történő igénybevételéhez
illetékbélyeg helye
1. Az igénybevétel
a) helye: Hatvan, ________________ utca, ______ házszám
b) közterület körzeti kategória:
I.
II.
III.
IV.
c) célja:
2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az
igénybevétel történik:
3. Az elfoglalni kívánt közterület
a) hosszúsága:
b) szélessége:
c) nagysága: _______ m2.
4. Az igénybevétel
a) kezdetének tervezett időpontja:
b) befejezésének tervezett időpontja:
5. Az engedélyben foglal feltételek betartásáért felelős személy
a) neve:
b) címe:
c) telefonszáma:
6. Az igénybevétel eredményeként a közterületen (az alatt vagy felett) elhelyezett
építmény (létesítmény)
tulajdonosának
neve:
címe:
üzemeltetőjének
neve:
címe:
7. A résztvevők várható száma:
8. A rendezvényt reklámozó táblák száma, transzparensek kihelyezésének módja,
helye és rendje:
9. A rendezvény megtartásához szükséges technikai eszközök felsorolása, s azok
működtetéséhez szükséges források (víz, villany, energia):
10. Rendezvény megtartására vonatkozó használati díjfizetés alól mentesítést
kér
nem kér
(megfelelő aláhúzandó)
oka:
11. A hatósági eljárás megindításáról levélben értesítést kér:
igen
nem
(megfelelő aláhúzandó)
1

Módosította: 11/2015./V.1./ önkormányzati rendelet 7. § (1). Hatályos: 2015. május 4-től.
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12. Tudomásul veszem, hogy a helyi önkormányzati rendelet alapján az engedélyben
rögzítettek szerint a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított, illetve
megküldött számla alapján vagy a befizetési csekken az igénybevett közterülethasználat után a rendelet 4., 4/A., valamint a 4/C mellékletében rögzített mértékű
díjfizetési kötelezettség terhel.
13. A kérelemben szereplő személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.
14. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az általam közölt adatok
a valóságnak megfelelnek.
15. Közterület-használati engedély iránti kérelem jóváhagyása esetén fellebbezési
jogomról lemondok.
Dátum: _____ év ___________ hó ___ nap
______________________
kérelmező aláírása (cégszerű)
Mellékletek:
a) közterület-használati díj megfizetését igazoló bizonylatot;
b) 1:1000 méretarányú helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és
méretének pontos megjelölésével;
c) az elhelyezni kívánt berendezés, egyéb tárgy tervei olyan méretarányban, amely a
részleteket is egyértelműen ábrázolja: betűforma, illetve felirat egységes
megjelenése, színek megjelölése;
d) 1:1000 vagy 1:500 méretarányú forgalomterhelési tervet, amennyiben a közterülethasználat a közúti forgalmat befolyásolja;
e) közútkezelői hozzájárulást, amennyiben a közterület-használat közutat érint>
f) idényjellegű és alkalmi árusítás esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló
tervet vagy fényképet;
g) vendéglátó-ipari előkertnél nyilatkozat a nyitva tartás időtartamáról;
h) élelmiszerek, illetve élelmiszer jellegű termékek árusításához szükséges állategészségügyi hatósági engedélyt
i) a tevékenység gyakorlására jogosító okiratokat bemutatás céljából;
j) rendezvényekhez kapcsolódó árusítás és szórakoztató tevékenység esetén a
közterület-takarítási díj megfizetését igazoló bizonylatot;
k) településkép védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó közterület-használat
vonatkozásában egy évnél nem régebbi településképi igazolást.
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3/B. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez

1

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem a közút felbontásához, építmény
elhelyezéséhez, közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
1. Kérelmező
a) neve:………………………………………………………………………………………………..
b) címe:………………………………………………………………………………………………..
c) adószáma:…………………………………………………………………………………………..
2. Az igénybevétel
a) helye:………………………………………………………………………………………………..
b) célja:………………………………………………………………………………………………...
3. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az
igénybevétel történik (a hozzájárulás jogosultja)
a) neve:………………………………………………………………………………………………..
b) címe:………………………………………………………………………………………………..
c) adószáma:…………………………………………………………………………………………..
4. Az elfoglalni kívánt terület
a) hosszúsága…………………………………………...……………..m
b) szélessége……………………………………………………..……m
c) területe…………………………………………………………..….m2
5. Az igénybevétel
a) kezdetének tervezett időpontja………………………………………………………………..
b) befejezésének tervezett időpontja………………………………………………..….……….
6. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy
a) neve:………………………………………………………………………………………………...
b) címe:………………………………………………………………………………………………..
c) telefonszáma:……………………………………………………………………………………….
7. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (alatt, felett, mellett) elhelyezett
építmény

1

tulajdonosa
Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 14. § (2). Hatályos: 2018. január 1-től.

26
a) név:………………………………………………………………………………...………………
b) cím:………………………………………………………………………………………………..


üzemeltetője

a) név:………………………………………………………………………………………………...
b) cím:………………………………………………………………………………………………..

Kelt:………………………………………………………………

(cégszerű) aláírás

Benyújtandó mellékletek:




az igénybevételt bemutató terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 pld.
az út érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 3 pld.
az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás terve 3 pld.
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4. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1
Használati díjak
Használat megnevezése
I.

KÖRZETEK
II.
III.

Mértékegység
IV.

1) Árusító és egyéb fülke:
- idény jellegű árusítás
- ideiglenes jellegű építmény
2) Alkalmi árusítás

1100
500
700

900
360
600

700
300
500

650
250
400

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/nap/ m2

3) Vendéglátó-ipari előkert

700

600

500

300

Ft/m2/hó

4) Javító-szolgáltató tevékenység

300

250

200

150

Ft/m2/hó

500
300
100

400
200
100

300
150
100

200
100
100

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/konténer/nap

200
2000

160
1500

100
1100

60
700

Ft/m2/nap
Ft/m2/hó

-

1500

1100

700

Ft/m2/hó

1000

Ft/m2/hó
1.100,- Ft/ hó /gk

5) Építési munkával kapcsolatos:
- építési anyag tárolás és
- állványozás
6) Konténer (Első 5 nap ingyenes. 6.
naptól)
7) Közterület-bontással járó munkálatok
esetén
8) Üzemképtelen jármű
9) Tehergépkocsi + autóbusz
(3500 kg össztömeg alatti)
10) Hirdető-berendezés
(hasznos felület)
11) TAXI – bérkocsi, gépkocsinként

2500

12) Kiállítás

kívüli

mutatványos

30

25

20

15

Ft / m2 /nap

75

70

50

45

Ft/m2/nap

0 - 500 m2-ig terjedő használat esetén: 20.000 Ft/nap
501 - 1000 m2- ig terjedő használat esetén: 40.000 Ft/nap
1001 – 2000 m2-ig terjedő használat esetén:100.000
Ft/nap
2001 - 5000 m2-ig terjedő használat esetén: 200.000
Ft/nap
5001 - a teljes területre terjedő használat esetén: 500.000
Ft/nap

16) Népkerti rendezvény díja

17)
Népkerten
kívüli
rendezvény díja
18) Cég-, termékbemutató

1

16,- Ft/m2/hó

egységesen

15) Közhasználatra még át nem adott
közterület ideiglenes hasznosítása

19)
Árusító-,
üzemeltetése

160,- Ft / m2 /hét

egységesen

13) Árubemutató
14) Népkerten
tevékenység:
napi

2000
1500
egységesen

egyéb

bankautomaták

30.000
1.000

25.000
800

20.000

15.000

Ft/nap

700

600

Ft/m2/nap

egységesen

Módosította: 17/2018./IV.27./ önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2018. április 28-tól.

700 Ft/m2/hó
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4/A. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez1
Közút, járda nem közlekedési célú igénybevételének díja

Használat
megnevezése
Építési
munkaterület
céljára
-közművezeték
építés
pormentesített
úton

I.

II.

Körzetek
III.

Mértékegység

IV.

50

30

25

20

Ft/m2/nap

10

10

10

10

Ft/m2/nap

állványozás
Egyéb célra
Közút teljes
lezárása
bármely célból
Árusító
és
egyéb fülke:

15
40
500

10
30
400

10
20
300

10
20
200

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap

idény
jellegű
árusítás

1100

900

700

650

Ft/m2/hó

ideiglenes
jellegű
építmény
Alkalmi árusítás
Vendéglátóipari
előkert
Konténer (első
5 munkanap
ingyenes, 6.
naptól
Mozgóbolt
Kiállítás
Árubemutató
Cég- és
termékbemutató
Árusító-,
bankautomata

500

360

300

250

Ft/m2/hó

700

600

500

400

Ft/m2/nap

700

600

500

300

Ft/m2/hó

100

25

Ft/konténer/nap
Ft/autó/hó
Ft/m2/hét
Ft/m2/nap

600

Ft/m2/nap

közművezeték
építés nem
pormentes úton

1

Ft/m2/óra

500

60
1000

100
100
egységesen 15.000
egységesen
160
40
30
800

700

egységesen

700

Ft/m2/hó

Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 14. § (4). Hatályos: 2018. január 1-től.
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4/B melléklet1

1

Hatályon kívül helyezte: 26/2018./VI.28./ önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2018. július 1-től.
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4/C. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1
Önkormányzati rendezvények esetén fizetendő használati díjak:
A
B
Sorszám
Közterület-használat célja
1.
Kereskedelmi, szolgáltató tevékenység
a.)
Alkalmi árusítás, pavilonban 6 m2-ig
Alkalmi árusítás, pavilonban 6 m2 fölött 12 m2ig
Alkalmi árusítás, pavilonban 12 m2 fölött,
legfeljebb 30 m2-en
b.)
Árusítás
Ideiglenes asztal vagy állvány 5 m2-ig
Ideiglenes asztal vagy állvány 5 m2 fölött 15
m2-ig
Sátorból legfeljebb 15m2-ig
2.
Szórakoztató tevékenység
a.)
Mutatványos
b.)
Képzőművészeti tevékenység
c.)
Utcai zenélés
d.)
Lovagoltatás

1

C
Közterület használati díj
4.900,- Ft/nap
8.150.- Ft/nap
9.750.- Ft/nap

3.250.- Ft/nap
6.500.- Ft/nap
8.150.- Ft/nap
100.- Ft/nap/m2
3.250.- Ft/nap
1.650.- Ft/nap
100 Ft/m2/nap

Módosította: 39/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 14. § (5). Hatályos: 2018. január 1-től.
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5. melléklet
Tulajdonosi hozzájárulás
közterületet érintő építési engedélyes eljáráshoz

Alulírott

polgármester

Hatvan

Város

Önkormányzata

(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) képviseletében ezúton előzetes tulajdonosi
hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy

(kérelmező neve)
)

(lakcím/székhely:
eljárásra

építési

engedélyes

(építési engedélyes eljárás tárgyának

megnevezése) céljából a Hatvan,

(közterület

megjelölése) közterületre építési engedélyt kapjon azzal a feltétellel, hogy az építési
engedélyköteles tevékenység megkezdése előtt 30 nappal közterület rendeltetésétől
eltérő célú használatra kérelmet nyújt be. Az építési engedélyköteles tevékenységet
az engedélyes kizárólag érvényes közterület rendeltetésétől eltérő célú használatára
vonatkozó engedély birtokában kezdheti meg.
Jelen tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig, de legfeljebb 5 évig érvényes.

Hatvan,

(dátum)

polgármester
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6. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1

1

Hatályon kívül helyezte: 38/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 28. § (2) 5. Hatályos: 2018. január 1-től.
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7. melléklet a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
1
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Rendezvények Szabályzata
1. A szabályzat célja:
Hatvan Város Önkormányzata által szervezett rendezvények általános célja, azok jellegétől
függetlenül, hogy a rendezvények kulturált körülmények között kerüljenek lebonyolításra és
biztosítsák az állampolgárok kikapcsolódását. Ennek egyik oldalról elengedhetetlen feltétele,
hogy az állampolgárok a rendezvényeken mind személyükben, mind vagyonukban
biztonságban érezzék magukat, másik oldalról, hogy a társadalmi együttélés alapvető
szabályait betartva vegyenek részt azon.
A Szabályzat célja, hogy meghatározza azon legalapvetőbb szabályokat, melyeket fent
nevezett általános célnak megfelelnek, és amelyeket a rendezvényen résztvevőknek be kell
tartaniuk.
2.

A rendezvények rendje:

1.

Általános szabály, hogy a rendezvény biztonságáért a szervező tartozik felelősséggel.

2.

A rendezvényen, ahol megbomlott a rend és másképp nem állítható helyre, a
rendőrség kezdeményezésére a szervező köteles a rendezvényt megszakítani vagy
felfüggeszteni.

3.

A szervező köteles megtenni, vagy az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden
olyan intézkedést, amely a rendezvényen részt vevők személyi- és
vagyonbiztonságának megóvása, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges.

4.

A szervező a rendezvény területén jól látható módon köteles kifüggeszteni az
Önkormányzati Rendezvények Szabályzatát.

5.

Közterületi rendezvényen a rendezvény jellegének megfelelő számban kell rendezőt
biztosítani. A rendezőnek e minőségét külsőleg is érzékelhetővé kell tenni.

6.

A rendezvény teljes ideje alatt és az azt meghaladó egy órában a rendezők kötelesek
biztosítani a rend betartását, és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást.
A rendezőknek meg kell akadályozni a szándékos rongálásokat.

7.

A rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles gondoskodni,
megfelelő számú szeméttároló kihelyezésével, folyamatos ürítésével. Az igénybe vett
területet és az elvonuló útvonalakat – a rendezvényt követő nap 6.00 óráig az eredeti
rendeltetésnek megfelelő állapotba kell visszaállítani.

8.

A rendezvény ideje alatt az illemhelyek üzemeltetését a rendezőnek kell biztosítania.

9.

Az elvonulás biztosítására, az útvonalak tisztántartására, a rongálások
megakadályozására vonatkozó szabályok a nem közterületen megtartott rendezvények
szervezőire is vonatkoznak.

10.

A rendezvény teljes ideje alatt és az azt meghaladó egy órában a rendezők kötelesek
biztosítani a rend betartását, és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást.
A rendezőknek meg kell akadályozni a szándékos rongálásokat és gondoskodniuk kell
e szabályzat betartásáról. A rendezvény szervezői együttműködnek a rend fenntartása
érdekében a közterület-felügyelőkkel és a biztonsági személyzettel.

1

Kiegészítette: 48/2011./X.28./ önkormányzati rendelet 10. § (3). Hatályos: 2011. október 29-től.
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11.

A rendezvényeket tilos megzavarni. A rendezvények megzavarását jelenti, ha valaki
verekszik, hangoskodik, vagy zajkeltő eszközök használatával az előadásokat, vagy
mások személyét, vagy vagyonát zavarja, vagy megsérti.

12. A rendezvény biztosításáért felelős szerv – közterület-felügyeleti csoport, biztonsági
szolgálat – jogosult, hogy a rendezvény megzavarására irányuló magatartás
abbahagyására szólítson fel. Aki a felszólítás ellenére nem hagy fel magatartásával,
köteles a rendezvényt elhagyni. Amennyiben a személy magatartásával kapcsolatban
szabálysértés, vagy bűncselekmény gyanúja merül fel a szervező jogosult őt a
rendőrhatóság megérkezéséig feltartóztatni, és annak átadni. A rendőrhatóság
intézkedéséig a rendezvény rendjét megzavaró személy rendezvényen történő
részvételét a szervező felfüggeszti és a rendezvény megzavarásáról jegyzőkönyvet
vesz fel, melyet a rendzavaró személlyel aláírat és a jegyzőkönyv egy példányát
részére átadja.
13. Azon személlyel szemben, aki a rendezvényt megzavarja minden esetben
szabálysértési vagy rendőrhatósági eljárást kezdeményez a közterület-felügyelő.
14. A rendezvény szervezője a rendezvényen elveszett tárgyért nem vállal felelősséget. Az
elveszett és megtalált tárgyakat a rendezvény szervezője a talált dolgok tekintetében
követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet szerint megőrzi, és a
rendezvényt követő munkanapon a jegyzőnek átadja.
15. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.
(III. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati rendezvény esetében jelen
szabályzat előírásait kiegészítő jelleggel kell alkalmazni.
16. Jelen Szabályzat 2011. október 29-én lép hatályba.

Hatvan, 2011. október 29.

Szabó Zsolt
polgármester
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8. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1

Parkolóhelyek létesítési hozzájárulásának mértéke

A parkoló férőhely hozzájárulás mértéke személygépkocsi esetében egységesen bruttó 850
ezer Ft/férőhely, amely összeg 60 %-át az építési engedély iránti kérelem benyújtásával egy
időben kell befizetni.
A fennmaradó 40 %-ot a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásával egy időben
kell befizetni, de legkésőbb az építési engedély iránti kérelem benyújtását követő egy éven
belül.

1

Módosította: 19/2017./VI.30./ önkormányzati rendelet 4. §. (2). Hatályos: 2017. július 1-től.

36

9. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1
A
Helyrajzi
szám

1

B

C

D

Ingatlan megnevezése

Teljes
terület (m2)

Ebből a
játszótér
területe
(m2)

20093

676

1.

5227/1

Játszótér Kossuth tér

2.

1452/1

Játszótér Béke út

964

964

3.

1731

Játszótér Teleki út

717

717

4.

2251

Játszótér Botond u. - Jókai u.

899

899

5.

2738/ 10

Kastélykert utcai lakótelep,
közpark

12561

324

6.

2614/2

Játszótér Majtényi utca

2595

2315

7.

2647/2

Népkert közpark (2 db játszótér)

34478

480, 600

8.

3384/ 17

Játszótér Nyírfa utca

1737

1737

9.

3978/ 36

Pázsit u. - Szabadság úti
lakótelep, közpark

21604

1630

10.

3978/67

Zöldterület Horváth M. út É.-i old.
(Nádasdy T. u.-tól a Penny
áruházig)

8507

400

11.

4444/1

Közpark Zrínyi u.

4244

1250

12.

4604/ 20

Tabán úti lakótelep, közpark

14864

42

13.

5235/ 22

Hatvanas utcai lakótelep,
közpark

21146

750

14.

3653/2

Játszótér Hegyalja út

1820

1820

15.

5412/156

Játszótér Görgey utca

700

700

16.

2763/2

Vas Gereben u. - Ifjúság útja,
közpark

3122

650

Módosította: 4/2014./I.31./ önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2014. január 31-én 9.00 órától.
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10. melléklet1

1

Hatályon kívül helyezte: 14/2016./IV.29./ önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatályos: 2016. május 2-től.
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11. melléklet a közterületek használatáról, és a parkolóhelyek létesítéséről, és használatáról
szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1

Hatvan város városközponti területe

1

Kiegészítette: 6/2012./I.27./ önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2012. január 28-tól.
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12. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1
Életvitelszerű közterületi tartózkodás szempontjából védendő létesítmények
1. Védett közérdek: közegészség
- Balassi Bálint út 16.
- Árpád út 2.
- Balassi B. u. 20.
- Széchenyi u. 16.
- Bajcsy Zs.u.4/A.
- Horváth M. u. 21.
- Bástya út 10.
- Kossuth tér 8.
- Kossuth tér 15.
- Nagyteleki út 1660/2. hrsz.

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
orvosi rendelő
fogorvosi rendelő
fogorvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő
Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi
Szolgálat
mentőszolgálat

2. Védett közérdek: kulturális értékek védelme
- Kossuth tér 24.
- Hatvanas út 2.
- Mészáros Lázár út 13.
- Radnóti tér 2.
- Mészáros Lázár u. 6-8.
- Kossuth tér 11.

kastély, művelődési ház
közművelődési intézmény
könyvtár
könyvtár
művelődési ház
múzeum

3. Védett közérdek: közrend, közbiztonság
- Hajós Alfréd utca 3.
- Bajcsy Zs. út 69.
- Kórház utca 3-5.
- Mártírok útja 3.
- Hajós Alfréd utca 1.
- Mohács utca 3.
- Balassi Bálint út 44.
- Mészáros Lázár út 49-51.
- Bajcsy-Zsilinszky út 10 .
- Gódor Kálmán út 13
- Hajós Alfréd utca 3.
- Jókai utca 9.
- Vörösmarty tér 1.
- Szabadság út 13.
- Géza fejedelem utca 2.
- Kossuth tér 1.
- Ratkó J. u. 10.
- Bajcsy-Zsilinszky út 8.
- Rákóczi F. út 4.
- Balassi Bálint út 17.
- Vécsey u. 2/a.
- Csaba utca 6.
- Tanács utca 9.
- Bajcsy-Zsilinszky út 6.
1

idősek klubja
fogyatékkal élők nappali intézménye
idősek otthona
idősek otthona
bölcsőde
bölcsőde
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
általános iskola
általános iskola
általános iskola
általános iskola
általános iskola
általános iskola
gimnázium és szakközépiskola
szakképzési intézet
alapítványi iskola
alapítványi iskola
szakközépiskola

Módosította: 26/2015./IX.4./ önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2015. szeptember 5-től.
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- Balassi B. út 36.
- Kossuth tér 2.
- Balassi B. út 2., 12 és 14.
- Kossuth tér 7.
- Kossuth tér 5227/1. hrsz.
- Béke út 1452/1. hrsz.
- Teleki út 1731. hrsz.
- Botond u. - Jókai u. 2251. hrsz.
- Kastélykert utca 2738/10. hrsz.
- Majtényi utca 2614/2. hrsz.
- 2647/2, 2647/5. hrsz.
- Nyírfa utca 3384/17. hrsz.
- Pázsit u. - Szabadság út 3978/36. hrsz.
- Horváth Mihály út 3978/67. hrsz.
- Zrínyi u 4444/1. hrsz.
- Tabán út 4604/20. hrsz.
- Hatvanas utca 5235/ 22. hrsz.
- Hegyalja út 3653/2. hrsz.
- Görgey utca 5412/156. hrsz.
- Vas Gereben u. 2763/2. hrsz.
- Radnóti tér 2645. hrsz.
- Rákóczi út
- Petőfi tér 2806/10. hrsz.
- Nagytelek 0299/1.
- Teleki út 1661618. hrsz.
- Boldogi út 2442. hrsz.
- 2640. hrsz.
- 5156. hrsz.
- 5227/1 hrsz.
- 2994/3. hrsz.
- 5176. hrsz.
- 5176. hrsz.
- 5228. hrsz.

zeneiskola
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Hatvani Járási Hivatal
Hatvani Járásbíróság
játszótér és közpark
játszótér
játszótér
játszótér
játszótér és közpark
játszótér
Népkert- játszótér és közpark
játszótér
játszótér
közpark
játszótér
közpark
közpark
játszótér
játszótér
közpark
közpark
Új vasúti híd, aluljáró, dísztó
közpark
játszótér
városi strandfürdő
sporttelep
Népkerti sporttelep
Szent Mihály úti parkolóhely az Ady Endre utcáig
Kossuth téri korzón lévő parkoló
Kossuth téri parókia előtti parkolóhely
Erzsébet téri parkolóhely
Dózsa György téri parkolóhely
Mártírok úti parkoló a Hatvanas utca
kereszteződéséig
- 895/22. hrsz.
Rákóczi út páros oldalán a Bajcsy-Zs. út és a
Bezerédi u. közötti parkoló
- 2990. hrsz.
Iskola
utca
mindkét
oldalán
található
parkolóhelyek
- 4250/1;4250/2;9271/2 hrsz.
Csányi úti vásártér
- 3046/1. hrsz.
Hunyadi téri piac
- 4185. hrsz.
Óhatvani temető
- 0364. hrsz.
Újhatvani temető
- 2649/1., 2649/2., 2650., 2651., 2652., 2653. hrsz. Kalandpark (szúnyogsziget)
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13. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1
Választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett közterületek

Óhatvani terület
-

Zagyva folyó
Vas Gereben utca
Balassi Bálint utca
Petőfi utca
Petőfi tér
Szabadság út a Nádasdy Tamás utcáig
Nádasdy Tamás utca
Dózsa tér
Erzsébet tér
Ady Endre utca
Mártírok útja
Hatvanas utca, valamint az ezen közterületek által határolt terület
Grassalkovich út

Városközpont és Újhatvani terület
-

1

Radnóti tér
Boldogi út
Meszlényi híd
Mártírok tere
Rákóczi út a Mártírok terétől a Bajcsy-Zsilinszky útig
Bajcsy-Zsilinszky út a Rákóczi úttól a Majtényi utcáig

Módosította: 5/2018./I.26./ önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2018. február 1-től.
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14. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1

1

Hatályon kívül helyezte: 38/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 28. § (2) 6. Hatályos: 2018. január 1-től.
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15. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1

1

Hatályon kívül helyezte: 38/2017./XII.15./ önkormányzati rendelet 28. § (2) 6. Hatályos: 2018. január 1-től.
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16. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez1

1

Hatályon kívül helyezte: 4/2014./I.31./ önkormányzati rendelet 8. § (3). Hatályos: 2014. január 31-én 9.00
órától.

