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A Képviselő-testület
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54.§ (1) bekezdésében foglaltakra, az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat,
figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a településrendezési,
közlekedésbiztonsági szempontokra, valamint megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és
fizetésének a módját.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Fehérgyarmat város közigazgatási területén belül az önkormányzat
tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér)
nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott
részére (a továbbiakban együtt: közterület).
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak és
tevékenykednek.
A közterület használata és a közterület- használati megállapodás
3. §
(1) A közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően –
állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen
használhatja.
(2) Közterületen, közterületről nyíló kapualjakban vagy lépcsőházakban szeszes italt fogyasztani
tilos.

(3) Az ingatlanok előtti terület – járda, füves terület az úttest széléig – tisztán tartásáról a tulajdonos,
használó köteles gondoskodni. A tulajdonos, használó köteles az ingatlana határainál húzódó
járdaszakaszok mellett a gyomot, vadcserjét irtani, a füvet rendszeresen kaszálni, valamint a
gyalogjárdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről gondoskodni.
4.§
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához ( a továbbiakban: közterület- használat) a
tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is tartalmazó megállapodás kötése ( a továbbiakban
együtt: közterület használati megállapodás ) szükséges.
(3) Közterület- használati megállapodást kell kötni :
a)
közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető,
ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez,
b)
hirdető berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, ideértve a választási kampányt
szolgáló önálló hirdető berendezés elhelyezését is,
c)
árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, létesítéséhez,
továbbá az üzlet homlokzatával érintkező közterület ideiglenes vagy idény jellegű
árusításával kapcsolatos igénybe vételére
d)
a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fülke és
várakozóhelyiség, elhelyezéséhez
e)
a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, amennyiben
azok nem a közút tartozékai,
f) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek
létesítéséhez,
g)
szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató
táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezéséhez,
h)
építési munkával kapcsolatos - építési engedélyhez nem kötött - létesítmények,
valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, tárolásához,
i) alkalmi és mozgó árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez, árubemutatáshoz,
továbbá kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények megrendezéséhez
j) cirkusz, mutatványos tevékenység folytatásához, illetve az ezekhez kapcsolódó ideiglenes
parkolók létesítéséhez,
k)
film-, televízió-, video- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület
rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,
l) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához és használatához,
m)
a közlekedésben részt nem vevő, reklámhordozó céllal elhelyezett személygépkocsi
vagy utánfutó tárolásához,
n)
a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátóipari hasznosításához (pl.:
vendéglátóipari terasz, előkert),
o)
közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata, egyéb árusító
berendezés elhelyezéséhez
p)
alkalmi tűzijáték céljára
q)
sátorgarázs elhelyezéséhez
(4) Nem kell közterület-használati megállapodás :
a)
a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatban
közterület-igénybevételhez,
b)
az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait
szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c)
a távközlési kábelek, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények
hibaelhárítása érdekében szükséges munkák elvégzéséhez,

d)
távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, toto-lottó,
valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez,
e)
önkormányzati tulajdonú hirdetőtáblákon történő hirdetések elhelyezéséhez
f) fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők közterület-használatához, a feladatuk
ellátásához szükséges mértékben,
5.§
(1) Nem köthető közterület használati megállapodás :
a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az
utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,
b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre
lépő gyalogos észlelését akadályozná,
c) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállomány rongálásának,
pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve
a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat,
d) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 12 négyzetméter alapterületet
meghaladó zárt szerkezetű pavilonok létesítéséhez,
e) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3 négyzetméter alapterületet
meghaladó nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez,
f) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a
közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,
g) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges
energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű
szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem
állapítható meg,
h) 3,5 tonna össztömeget meghaladó súlyú jármű – autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági
vontató, lassú jármű, munkagép, pótkocsi, lakókocsi, üzemképtelen jármű közterületen
való tárolására.
(2) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály vagy valamely hatóság
vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, azokat a közterület- használati hozzájárulás
jogosultja köteles beszerezni.
A közterület-használati megállapodás megkötésének kezdeményezése
6. §
(1) A közterület-használati megállapodás megkötését annak kell kérnie , aki a közterületet használni
kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkálatokkal
összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében pedig az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell a
közterület-használati megállapodást kérelmezni .
(2) A közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell
különösen:
a) a kezdeményező nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, pontos területnagyságának és módjának meghatározását,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát és
e) a folytatni kívánt tevékenységben részt vevő tagok, családtagok, alkalmazottak,
megbízottak nevét és lakcímét.
A közterület-használati megállapodás megkötése

7. §
(1) A közterület- használati megállapodás
megkötésére az önkormányzat
nevében a
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság jogosult.
(2) A kérelmet a polgármesteri hivatal közterület-felügyelőjéhez kell benyújtani, akik azt a
rendeletben foglaltak szerint döntésre előkészítik.
(3) A közterület-használati megállapodás iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni
Fehérgyarmat Város Általános Rendezési Tervét és az ahhoz kapcsolódó helyi szabályozási-építési
előírásokat, a városképi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat,
kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.
8. §
(1) A közterület-használati megállapodásnak tartalmaznia kell különösen:
a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig
a hozzájárulás érvényes,
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos
meghatározását,
d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában
foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,
e) a hozzájárulás érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli - helyreállításának kötelezettségét,
f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének
módját,
g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett családtagjainak,
illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét,
h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és
kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi,
valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,
i) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének és
megfizetésének módját,
j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztán
tartási kötelezettség előírását,
k) az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló felhívást.
A közterület- használat időtartama, a megállapodás érvényének megszűnése
9.§
(1) Közterület-használati megállapodás határozott időre vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig
- de legfeljebb 1 évre- köthető. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama
1 nap, leghosszabb időtartama 1 év lehet.
(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - építőanyag, törmelék elhelyezésére,
amennyiben az az ingatlanon belül nem helyezhető el - közterület-használati megállapodás 30 napra
köthető , mely időtartam egy esetben további 30 nappal meghosszabbítható. Állvány elhelyezésére
az építési munka időtartamára köthető megállapodás.
(3) Sátorgarázs elhelyezésére egy évre köthető közterület-használati megállapodás
(4) A közterület-használati megállapodás érvénye megszűnik:
a) a megállapodásban meghatározott idő elteltével,
b) a megállapodásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) a megállapodásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos
tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli
visszavonással.
d) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a
jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.
e) ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület
használatával felhagy.
(5) Ha a közterület használati megállapodás érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül
köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani.
(6) Ez a kötelezettség a jogosultat építési engedély alapján végzett munka esetében csak akkor
terheli, ha az eredeti állapot helyreállítását a hozzájárulás megadásának feltételeként előírták.
(7) A közterület tulajdonosa az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a
közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére.
(8) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj
megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a
jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.
(9) A közterület-használati megállapodás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a
tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult
személyek felhívására felmutatni.
(10) A közterület-használati megállapodás alapján a közterületet a jogosult, valamint a 8. § (1)
bek. g) pontjában felsoroltak használhatják.
Egyes közterület használatra vonatkozó külön szabályok
10.§
(1) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület használati
megállapodás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatást - ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján - igénybe veszi.
(2) Zöldterületen, parkban tervezett reklámtábla, hirdető berendezés elhelyezéséhez be kell szerezni
a terület kezelőjének hozzájárulását is.
(3) Kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges közterület-használati megállapodás az
üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről 133/2007.(VI.13.) Korm. r. szabályainak megfelelően, a (4)(5) bekezdésben foglalt korlátozással adható.
(4) Üzlettel nem rendelkező kereskedő az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet
nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 133/2007.(VI.13.) Korm.
mellékletében felsorolt termékeket a Petőfi, Kertváros, Móricz Zs., Kölcsey u., Kossuth tér területén
kívüli közterületen - közterület használati hozzájárulás birtokában – árusíthatja.
(5) Cirkuszi sátor, mutatványos, vidámparki szórakoztató tevékenység folytatásához kapcsolódó
létesítmény csak a városi sportpálya területén helyezhető el, a sportpálya kezelője és a
tevékenységet folytató vállalkozás megállapodása alapján.
(6) Közterületen – a kijelölt parkolóhelyek és a KRESZ-ben megengedett hely és mód kivételével parkolni tilos.
(7) Választási és egyéb plakát közterületen élő növényzetre nem helyezhető el.
(8)Sátorgarázs elhelyezése céljából az alábbi területekre adható ki közterület használati engedély :
- Bessenyei utcai parkoló az Ady E. u. 1-3. szám alatti lakások mögötti területe
- Szent I. téri parkolók Kossuth tér 33. szám alatti lakások mögötti területe , illetve a Szent I.
tér 2. szám alatti ingatlan előtti területe
- Május 14 téri garázssor melletti terület

A közterület-használati díj
11. §
(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület
tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére
tekintet nélkül köteles megfizetni.
(2) A közterület-használati díjat a tulajdonos állapítja meg, a rendelet 1. sz. mellékletében
foglaltaknak megfelelően.
(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény
négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó - az alapterületen
túlnyúló - szerkezet (ponyva, tető stb.) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni.
(4) Hirdetőtábla és hirdető berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni.
(5) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.
(6) A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen 1
négyzetméternek tekintendő.
(7) A közterület-használati díjak évi, havi, napi díjak.
(8) Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének meghosszabbítása
idejére [11. § (4) bek.] az egyébként irányadó közterület-használati díj kétszerese állapítható meg.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
12. §
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért,
b) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak
elhelyezéséért,
c) a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat
közterületi létesítményeiért,
d) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély
vagy balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen.
e) a közmű szolgáltatóknak, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását
szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezéséért,
f) a közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti közlekedési vállalatoknak a
feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezéséért,
g) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető,
ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséért
A jogellenes közterület-használat következményei
13. §
(1) Aki közterületet megállapodás nélkül vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben
használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot
haladéktalanul megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden
kártalanítási igény nélkül helyreállítani. Amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az
érintett 8 napon belül nem tesz eleget, az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a
kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti.
(2) A tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1)
bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet-

és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje,
rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből
egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a
jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
(3) A szabálysértési törvény alkalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amellyel a jogellenes
közterület-használat megvalósult.
(4) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület-használati díj fizetési, illetve
helyreállítási kötelezettség alól.

Értelmező rendelkezések
14. §
E rendelet alkalmazásában:
Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi
tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meg nem haladó alapterületű építmény. (Építmény fogalma: OÉSZ
4. sz. melléklet, Fogalom meghatározások 21. pont)
Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi
tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meghaladó alapterületű építmény.
Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes,
kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
Reklámhordozó: reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett eszköz, kivéve az
árusítás helyén elhelyezett áru elérhetőségét jelző eszközöket.
Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely
egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt; baleset folytán
megsérült és elhagyott jármű; műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.
Hatálybalépés
15.§
(1) E rendelet 2008. október 01 napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület használatáról szóló 3/2005.
(II.18.) Önk rendelet módosításáról szóló 14/2005. (VII.1.8.) Önk rendelet és 17/2007 ( X.01.) Önk
rendelet .
1. számú melléklet a

13/2008. ((IX.29.) Önk. rendelethez

A közterület- használati díjak mértéke :
1. Közterületen elhelyezett hirdető berendezés
( tábla, oszlop, fényreklám) cég, reklám vagy címtábla
2. Árusító vagy egyéb fülke, pavilon
3. Taxi állomáshely, egyes létesítményekhez szükséges gépjármű
várakozóhely
4. Építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék, állvány
elhelyezése:
5.. Idény, alkalmi és mozgó árusítás, vásár, lezárt területen rendezett
film, televízió, vagy videó felvétel, közterületi javító-szolgáltató
tevékenység, cirkuszi és mutatványos tevékenység
1-20 m2-ig

450 Ft/m2/hó
350 Ft/m2/ hó
1.000 Ft/gk/hó
100 Ft/m2/hó

120 Ft/m2/nap

20 m2 felett
6. Vendéglátóipari előkert:
7. Alkalmi tűzijáték rendezés
8. Közterületen lévő vagy közterületbe nyúló árusító automata,
egyéb berendezés elhelyezése
9. Sátorgarázs elhelyezése :
10. Reklámhordozó céllal szgk, utánfutó elhelyezéséhez
11. A fenti pontokba nem sorolható, egyéb célú közterület használat:

60 Ft/m2/nap
450 Ft/m2/hó
4000 Ft/alkalom
250 Ft/m2/hó
2500 Ft/hó
1200 Ft/gk/nap
120 Ft/m2/nap

2. számú melléklet a 13/2008.( IX.29.) Önk. rendelethez
MEGÁLLAPODÁS
Közterület- használatról
amely létrejött egyrészről Fehérgyarmat Város Önkormányzata ( Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. szám,
képviseletében eljár a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság), mint tulajdonos ,
másrészről……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
mint közterület- használó között az alábbi feltételek szerint:
1.
Az önkormányzat hozzájárulását adja a tulajdonában lévő, 4. pontban megjelölt közterület
rendeltetésétől eltérő célra történő használatához a 3/2005 (II.28.) Önk rendelet és e
megállapodásban foglaltak alapján.
2. A közterület-használatra jogosult neve, lakóhely (székhelye/telephelye):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. A közterület-használat célja, időtartama:……………………………………………
4. A használt terület pontos megjelölése, a terület nagysága:……………………………
………………………………………………………………………………………
5. A közterület- használat díja:…………………..Ft, azaz…………………………
…. …………………….forint, melyet a hozzájárulás aláírásával egyidejűleg köteles a közterülethasználó befizetni a Polgármesteri Hivatal ……………………………… számlájára.
( Egyéb kikötések, járulékos költségek megfizetésének módja: ………………………
………………………………………………………………………………………..)
Amennyiben a közterület- használó a díj fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz
eleget, az önkormányzat polgári peres úton érvényesíti az igényét.
6. A közterület-használó közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett
családtagjainak, alkalmazottainak neve, lakcíme:……………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. A közterület- használó köteles a használat során a közterület környékét tisztán és rendben
tartani, az anyagok, valamint a szerkezetek tárolása során a munka-, baleset- és egészségvédelmi
óvórendszabályokat betartani.
8. A hozzájárulás csak a közreműködő
előírások megvalósítása esetén érvényes.

szakhatóságok

hozzájárulásában

foglalt

9. A közterület- használó köteles a használat időtartamának lejárta után a közterületet eredeti
állapotának megfelelően helyreállítani. Az úton, útpadkán, közúti árokban és járdán anyagot tárolni
tilos!
10. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a /2008.(X.01. ) Önk rendelet, valamint a
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
Fehérgyarmat, …………………………………

………………………………...
a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Műszaki Bizottság elnöke

/: dr. Tilki Attila s. k.:/
polgármester

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2008. szeptember 25.

……….. ………………………
közterület- használó

/: dr. Kovács Attila s. k.:/
jegyző

