
 

 
JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

16/2004. (IV. 30) RENDELETE 

a közterületek használatáról, vásár- és piactartásról 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)1 

Jászladány Nagyközség képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 35/1995.(IV.5.) Korm. rendelettel 
összhangban a következő rendeletet alkotja: 

 
I. Általános rendelkezések 

1. § A rendelet célja, hogy: 

a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel 
a helyi adottságokra (országos állat- és kirakodó vásárra, a heti piacokra, búcsútartásra), a 
lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági 
szempontokra; 

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját; 
c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást. 

 
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Jászladány Nagyközség 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 község 
területén tartózkodnak és tevékenykednek. 

 
3. § A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek 

megfelelően - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával, ha 
e rendelet másként nem rendelkezik - mindenki ingyenesen használhatja. 

 
 

II. Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele,2a közterület 
filmforgatási célú használata 

4. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély 
szükséges. 

 

                                                 
1 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 18/2005. (X. 16.), 13/2007. (IX. 16.), 22/2012. (XII. 01.) és  
14/2013. (XI. 14.) 9/2018. (III. 1.) 4-2019. (III. 4.) rendeletei. 
2 Módosította a 14/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. 09. 14. 
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(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti 

védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére, 
b) árusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére, 
c) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére, 
d) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére, 
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
f) alkalmi és mozgóárusításra, 
g) kiállítás, alkalmi vásár céljára, 
h) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás 

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

pótkocsi tárolására vonatkozóan. 
(3) 3  
(4) 4 
(5) 5  
(6) 6  
(7) 7  
(8) 8  
(9) 9 
(10) 10  
(11) 11  
(12) 12  
(13) 13 

 
5. § Nem kell közterület-használati engedély: 

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) 
területének elfoglalásához, 

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez, 
c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további 

közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy 
az a közlekedést nem akadályozza. 

6. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal kell 
benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés 

                                                 
3 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
4 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től. 
5 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
6 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
7 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
8 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
9 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
10 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
11 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
12 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
13 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
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meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
(2)  Az engedély 

a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, 
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg 
c) a visszavonásig adható meg. 

(3)  Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idény jelleggel, 
meghatározott idő elteltéig lehet kiadni. 

(4) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre 
többször meghosszabbítható. 

(5)14A közterület –használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. 
(6) 15A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. 

 

7. §(1) Nem adható közterület-használati engedély: 

      a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására 
      b) 

16 
      c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép,  
          pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való  
          tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket, 
      d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére. 

       (2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati    
             engedély: 
             a) közlekedési területre, 

      b) műemléki vagy egyéb szempontból védett területre. 

   8. § (1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló  
                    hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is)    
                    jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti,  
                    a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén  
                    adható ki. 

      (2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani,  
         gondozni. 

 
III. Vásár és piac fenntartása 

 
    9. § (1)  Jászladány nagyközség területén működő vásárt, piacot Jászladány Nagyközség        
                 Önkormányzata a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény   

          (továbbiakban: NÜVI ) által üzemelteti, rendjét biztosítja, valamint a helyfoglalási  
          díjak és helypénzek szedése a NÜVI helypénzszedőjének feladata. 

            (2) A vásár helyének, időpontjának, jellegének közzé tételéről a NÜVI gondoskodik. 
            (3) Az országos állat- és kirakodó vásár helye: Vásártér utca, Vásártér. 
                  A heti piac helye: Szabadság-tér. 
                  A búcsúvásár helye: Vásártér. 
                                                 
14 Módosította a 13/2007. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2007. 09. 16. 
15 Hatályba léptette a 13/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2007. 09. 16. 
16 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
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            (4) Az országos állat- és kirakodó vásár időpontja: március, június, szeptember, november 
3. vasárnapja. 

                  17Heti piac időpontja: minden szerdán, pénteken és vasárnap. 
                  Búcsúvásár időpontja: minden év július első vasárnapja. 
 

IV. A közterület, vásár, piac-helyhasználati díj mértéke, fizetésének módja 

10. § (1) Az engedélyes a közterület, vásár, piac- helyhasználatáért (árusítás céljából felvitt 
állatok, termények, termékek és egyéb árucikkek után) díjat köteles fizetni. A díj 
mértékét a 2/A. és a 2/B. számú melléklet tartalmazza. A díj-fizetési kötelezettség a 
mozgó árusokra is kiterjed. 

 (2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg 
a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles 
megfizetni. A használat lehet napra szóló és határozatlan idejű. 

 (3) A határozatlan idejű helyhasználati díjat első alkalommal a hely kijelölésével 
egyidőben, a továbbiakban minden hónap 10-ig kell megfizetni a NÜVI egyszámlájára.     
A helyhasználat bármikor felmondható. A helyhasználati jogot átruházni nem lehet. 

 (4) A határozatlan idejű helyhasználati engedély által biztosított területet a használó részére 
télen 7 óráig, nyáron 6 óráig kell fenntartani. Ezt követően használatra másnak kiadható.  

 (5) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény 
alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint 
kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens 
elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden 
megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít. 

 
V. Vásárok és piacok rendje 

 
11. § (1) A közterületek, vásár és piactér rendszeres tisztántartásáról, a szemétlerakó helyek 

kijelöléséről a NÜVI gondoskodik. A helyhasználó köteles az általa igénybe vett 
árusítóhelyet tisztán tartani, az árusítás során keletkezett szemetet, hulladékot a kijelölt 
szemétlerakó helyre vinni. Elhullott állatot közterületről, vásár- és piactérről azonnal el 
kell szállítani. 

(2) A helyhasználók a sátrakat, asztalokat, árukat úgy kötelesek elhelyezni, hogy a 
közlekedést ne akadályozzák és azokat a vásár, piac befejezése után el kell távolítani. 
Gépjárműveket a vásár, piac területén az erre a célra kijelölt helyen lehet elhelyezni 
(parkolni) melyért helypénzt kell fizetni. 

(3) A vásáron, piacon árusítók kötelesek az ellenőrzést végzőknek a szükséges 
felvilágosítást megadni, és okmányaikat felmutatni. A vásáron és a piacon csak 
szabályszerűen hitelesített mérőeszközt és súlyt szabad használni. 

(4) A vásáron és piacon mindenféle szerencsejáték szigorúan tilos. 
 

VI. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

12. § A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége 
alól - kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat: 

                                                 
17 Módosította a 18/2005. (X.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2005. 10. 16. 
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a) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb  
összegét nem éri el, 
b) jótékony és közcélú rendezvény esetében, 
c) 18 

19VII. A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása 

13. § (1) Az engedélyező – a közterület használati engedély bevonására történő figyelmeztetés 
mellett határidő kitűzésével – felszólítja a szabálytalanság megszüntetésére azt az 
engedélyest, aki: 
a) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról, fenntartásáról nem 
gondoskodik, 
b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, 
c) az engedélytől eltérő terméket árul, 
d) a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi, 
e) a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg. 

(2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem tesz 
eleget, tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni. 

(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra 
és módon használja. 

(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles az engedély 
visszavonását kezdeményezni az eljáró hatóságnál. 

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti 
állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

(6) Ha a közterület használat az (1) vagy a (2) bekezdésben említett módon szűnik meg, a 
már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. 

 
VIII. Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása 

 
14. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű: 

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként 
közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, 

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, 
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű. 

(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, 
az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné 
vált járművet saját költségén köteles 20a KRESZ-ben meghatározott határidőn belül 
eltávolítani. 

(3) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzemben tartónak kell 
megkérni. 

(4) 21 

                                                 
18 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
19 A VII. fejezet teljes szövege módosítva a 13/2007. (IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2007. 09. 16. 
20 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 4/2019. (III. 4.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2019. 
03. 04-től.  
21 Hatályon kívül helyezte 4/2019. (III. 4.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2019. 03. 04-től 
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1. számú melléklet 

A Közterületek használatáról szóló rendelethez 

 

 

 

K É R E L E M 

 

1. A kérelmező neve, személyi ig. száma: …………………………………………………………. 

2. Állandó lakhely, székhely címe: ………………………………………………………………… 

3. Közterület-használat célja: …………………………………időtartama: ………………………. 

4. A közterület-használat 

a) helye (telepítési helyszínrajz): ……………………………………………………………….. 

b) Módja, mértéke (m2-ben): ……………………………………………………………………. 

c) Az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja, 

forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.): 

………………………………………………………………………………………………... 

5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma: 

…………………………………………………………………………………………………........ 

 

Dátum,……………………. 
 
 
 
                                                                                    ………………………………………… 
                                                                                                   kérelmező aláírása 
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2/A. számú melléklet a 16/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez24 

A közterületek használati díja 
 

 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 
hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti 
díj tényleges felületre vonatkozik) 

275,- Ft/m2/hó 

 2.  Árusítófülke, pavilon 440,- Ft/m2/hó 
 3. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató 1.100,- Ft/hó 
 4. Személygépkocsinként 550,- Ft/hó 

  Teher- és különleges gépjárművek valamint, ezek
vontatmányainak elhelyezésére 

55,- Ft/m2/hó 

 5. Önálló hirdető-berendezések, táblák 550,- Ft/m2/hó 
  Transzparensek (felülete m2-ben) 55,- Ft/m2/nap 

 6. Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás, 
állványelhelyezés: 

10,- Ft/m2/hó 

  Önerős magánlakás-építésnél: (sávonkénti időszakosan 
emelkedő mértékű) 

10,- Ft/m2/hó  

  - 30 napon belül 10,- Ft/m2/hó 
  - 6 hónapig 15,- Ft/m2/hó 
  - 6 hónapon túl 20,- Ft/m2/hó 
  - Egyéb esetekben: 20,- Ft/m2/hó 

 7. Alkalmi és mozgóárusítás: 440,- Ft/m2/hó 
 8. Vendéglátó-ipari előkert:  440,- Ft/m2/hó 

  Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek 
elhelyezése, árukirakodás 

220,- Ft/m2/hó 

 9. Kiállítás  220,- Ft/m2/nap 
  Alkalmi vásár  550,- Ft/m2/nap 
  Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények 

kivételével: 
10,- Ft/m2/nap 

 10. Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes 
használata 

10,- Ft/m2/nap 

11.25 Egyéb helyhasználati díjak:   
a) Nagyközség középpontjában és a főbb közlekedési utak mellett  

 aa) 30 napon belül 180,-Ft/m2/nap 
 ab) 6 hónapig 1000,-Ft/m2/hó 
 ac) 6 hónapon túl 800,-Ft/m2/hó 

b) Egyéb aszfaltozott, kövezett utak mellett  
 ba) 30 napon belül 120,-Ft/m2/nap 
 bb) 6 hónapig 800,-Ft/m2/hó 

                                                 
24 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 9/2018. (III. 1.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2018. 
március 1-től. 
25 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 4/2019. (III. 4.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2019. 
március 4-től. 
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 bc) 6 hónapon túl 600,-Ft/m2/hó 
c) Nagyközség egyéb közterületein  

 ca) 30 napon belül 60,-Ft/m2/nap 
 cb) 6 hónapig 400,-Ft/m2/hó 
 cc) 6 hónapon túl 300,-Ft/m2/hó 
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2/B. számú melléklet a 16/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez26 
 

A vásári- és piaci helypénzek  
 
Díjtétel alá eső áruk megnevezése   
Ló, szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly 550,- Ft/db 
Szopós csikó, szopós borjú, sertés 550,- Ft/db 
Malac, juh, kecske, bárány, gida 330,- Ft/db 
Liba, pulyka, nyúl, kacsa 110,- Ft/db 
Tyúk, egyéb baromfi, szárnyas vad 110,- Ft/db 
Pelyhes baromfi 5 darabonként 55,- Ft/db 
Szarvas, őz, dámvad, vaddisznó 550,- Ft/db 
Járművekről való árusítás:   
Gépjármű (kisbusz) + kirakodás m2-enként 1650,- Ft/db 
Tehergépkocsi + pótkocsi és traktor + kirakodás m2-enként 2200,- Ft/db 
Személygépkocsi + kirakodás m2-enként 1100,- Ft/db 
Egy vagy több fogatú kocsiról, szekérről + kirakodás m2-enként 1100,- Ft/db 
Taligáról, oldalkocsis motorkerékpárról, kézi erővel vont kocsiról 
m2-enként/piac   

220,- Ft/db 

Büfé kocsi 2200,- Ft/db 
Sátorban, bódéban árusítás:   
Elfoglalt terület m2 után 275,- Ft/m2 
Padokon, állványokon árusítás:   
Az elfoglalt terület folyóméter (fm) után, padon vagy állványon 
történő árusításnál méterenként 

275,- Ft/fm 

Földön árusításnál:   
Az elfoglalt terület m2 -e után 220,- Ft/m2 
Vegyesek:   
Pecsenyesütők, italkimérők, cukrászok, stb. sátrai után m2-enként 660,- Ft/m2 
Körhintások, lövészek, egyéb mutatványosok sátrai után m2-enként 
előzetes helyfoglalás naponta 

660,- Ft/m2 

Körhintások, lövészek, egyéb mutatványosok sátrai után m2-enként 
búcsú napján 

660,- Ft/m2 

Bazárosok m2-enként 660,- Ft/m2 
Határozatlan idejű (állandó) árusítóhely esetén m2-enként bérleti díj 
(helyfoglalás havonta) földön, asztalon m2-enként 

175,- Ft/m2/alkalom 

70 éven felüli jászladányinak, a helypénz havi díja 110,- Ft/m2/hó 
Állandó árusítóhely előtt ideiglenes kirakodás m2-enként 220,- Ft/m2 
   

 
 
Nem piaci napokon is ez a díjtétel az érvényes!  Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 
 

                                                 
26 Módosította Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 9/2018. (III. 1.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2018. 
március 1-től. 


