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1.S(1)A

hatiiya kiterjed Piispcilszil6gy kozs6g kozigazgatasi teriilet6n beriil az
tulaj donib an, kezel6 6b en lev6
intartisb m koz teriiLletk6nt (pl. ko z: rt, ifirda, t6r) nyilvintartott
fol&6szle
zoldterii{efte
,
.) a fol&6szLe 6s 6pitm6nyek kozhaszn 6latn, illetve kozforgilomta fitadott r6sz6re,,
valamint
d) az otszilgos kozutaknak a telepiil6s l<oztgazgatasi teriilet6t itszer6 r6szeue
(t tov6bbiak
egyiitt koztertilet).

a) onkormd
b) azingaian

(2)

A

r;

rendelet hatzlya

elj6r.i;ssal

2.S

A

megfelel6en szabSlyok
hasznillatnak

II.

-

a 78. $ (5) bek. kiv6tel6vel
iigyekre.

- nem teried lst a vilasztassal. v:ilaszr6si

azok 6pitrn6nyeit, berendez6seit 6s felszerel6seit rendeltetrlsiirknek
s6relme 6s forgalm6nak vesz6lyeztet6se n6lkiil 6s az 6Ital6nos malgtzttast

-

mindenki szabrdon 6s ingyenesen haszn6lha\a.

a kcizteriileten

Rendelter-6sszerfi

val6 kc,zleked6s, valamint pihen6s.

ERULET RENDELTETESToL ELTER.6 TTESZNAI,ETE

3.S

A
t tendeltet6st5l elt6t6 hzszndlatihoz - jelen rendeletben meghat,:,Atozott
felt6telek alapj6n- tzteniLet-hasznillatt enged6ly sziiks6ges. .A^ jelen rendeletben foglahakalapjiln
kiadott enged6ly
potolia a kiilon jogszab6lyban eI6fut bejelentdsi, enged6lyez6si,hozzirifural6si
kotelezetts6get.
4. $ Kiiztedileti enged6lyt kell beszetezniz
L.A
1 0 cm-en tul benyul6 iizlethomlokzat, l<ttakatszekr6nn iizleti
v6d6te t6.
,,et,hrdet6 berendez6s, ftnyre}J1yon^, c6g- 6s cimtablz elhelyez6s6re,
efnyo
6lelmiszer 6 egy6b ter:rn6k (pl. vir6g, gyiimcilcs, hirrap, fagylart stb.) 6rusit6 s6ra szo\,tgal6,
valamint bii jelleggel mrikod5, szeszesitalt nem 6r6kesit6, pavilon rendszer6 6pulet
elhelvez6

vend6gl6t6-i
d.

e.

egys6gk6nt mrikod5 biif6, pavilon elhelyez6s6r e, valamint vend6glli.t5

el6kert c6Ij6 hasznillt teriiletre,
cinkormin
6ltal vrgy negbiz6s6b'6r tafiott rcndezv6nyhez kapcsol6d6 alkalmi 6.
v6sdr, alkalmi v 6s6t,
elhelyez6s6r e, c6ljilra, v endlgLilto-ipafi
'otom^t^
(6d6
egys6gk6nt
biif6, pavilon elhelyez6s6re, valarnint 6tkez6, fogyaszt6 r6.sz c6li6tz
hasznalt
mozg6bolt
meltet6s6he z, valamtnt rnozg6 szorg4ltat6 tev 6kenys6g v 6.gz6s6hez, ntozg6
6rusitashoz

f.
g.

h.

i.
i.
k.
t.

m. 6pit6si
lak6kocsi,

i6val kapcsolatos

- 72 6ritmeghalad6 - 6lrv6ny, Epit6anyagtator6s6ra,
k6kont6ner elhelyez6s6r'e
3s1re 7 2 6r6t meglu,lad6 id6tatamta

kont6ner
tivbesz616
elhelyez6s6re,
postai
6s
ti kozl6si tev6kenys6ggel liapcsolatos koz6rdekri l6tesitm6nyek 6s berendez6sek
P'
1r.

o.

elhe
q.

szobor,

f,

a telepiil6s

:km6, diszkrit, alapzatos zilszl6r6d 6s koztzrgyak elhelyez6s6re,

ozmflhil6zatahozkozvetlenii{nemkapcsol6d5,illetve6tmen6
k 6s tafioz\kainak elhelyez6s6re.
S.
ot6sek, illetve a telepiil6s k6zmfihil6zatanak feileszt6se eset6n
t. L
6ItaL lpitettkoz- vagy mrag4n parkot6hely eset6:n
u. kozforga
szem6ryszillJitasra akalsnas jirmfi (pl. kisbusz , nosztaQla jfumii., gumil,ierekes
vonat, stb.) kiv6ve taxi 6s menetrend szeintvl.gzettkozriss6gi kozleked6s - ideiglenes
hzszn6
kozmfiveze
egy6ni koz

kell
L.

b.

c.

A

Pii
tort6n6 ig6n
sajt6

nillati enE;ed6ly:
r Piispcikszil6gy kozs6g onkorm6nyzata 6s int6zm6nyei, a tr:bbs6g6ben
kozs6g Onkorm6ny zatfunak turajdondban r6v6 gazdasilgs tatsas6gJk a,rtat

ltelehez
rs ainak (ijsilglolaak) u tij 6ko ztatasi feladat,ak ell6tas6ho z s ziiks6ges

m&t6kben,

zk6zit,16
kcizteriilet

6s a

zcildterillet 6pit6s6vel, javitasfivzl, fenntatlis6val kapcsoratbzn, a
m6rt6kri 6s72 6raid6tartamot meg nenhalad6 ig6nybev6terri

Sges

az.uttafioz6$ok 6s akoz:6tt kozlekedr3s rinyitilsilt szoLgaI6 berendez6sek elhelyez6srlhez,
a koztertilet$n, illetve az afattvagy felett elhelyezett tavk:ozLlsik6belek, tov6bbi kozmfvek
btbaelh6tttits[ 6rdek6benvl.gzettmunklhoz, illetve lenk6s6hoz, felt6ve, h<>gy az a
kozleked6st
lem zkadillyozza, ^ sziiksr6ges m6r6kben, Es 72 6r6tmeg nem hzIad6
id6tzrtamraaz 6Let- 6s
tvesz6ly elhilntzsilhoz sziiks6ges munki.latokhoz, a fegyveres
testiilete
6s rend6szeti szervekne,k, valamint a tizolt6s6gnzk Es ment5knek a
feladatuk
isilhoz sziiks6ges m6rt<!kben,
g. 6pit6si m
ival kapcsolatos - 72 66tmeg nem meghalad6 - 6llv6ny,6pit6anyagilLletve
ezek
6s6re szolgfr6 kont6ner tirol6sdta, lak6kocsi, lak6kont6ner elhelyez6s6re
h. kont6net e
yezesere 72 or6t meg nerrr halado td6tartamta
i. tizel6anyag, lamint britorok 6s egy6b hdztartasi felszerel6sek koltozkod6s alkalmlival
tort6n6 nk
sfihoz 6s tfuol6s6hoz,li.eh6ve, hogy a titoLils a72 6titnemhaladlamr,:g 6s
kozleked6st
m akad6Iyozza,
k v6delm6t szolg,iI6 berendez6sek elhelyez6 s6hez,
i. a fdk 6.s z6Ld
k. a szetvezett
talanitilsi akci6ban kiielolt teriiletekre kihelyezett t6tgyak arol6s6]no'.2 a
lola:talanitils Jtzttamafa,

a

6. $ Nem adhatil kiiztedilet-haszndlati enged6ly
a. kozleked6si teriiletre, csak a kcizleked6si szal<hat6sig el6zetes hozz6j6rul6sival;
mrieml6kilegvagy egy6b szempontb6l v6dett teriiletre, csak a mrieml6ki, illetve egy6b
szaldtat6silgel6zeteshozzfijfu ul6sdva,l;
b. t$z- 6s robbanisvesz6lyes tev6kenys6g gyzkorlasit^,Lz esetrrcndenrlnyek kiv6tellvel
szeszes ital 6rusitasira, szexuilhs 6ruk forgalmazisira,
c. a gyalogos vagy jirmiifotgalmat,illetve kornyezetetveszlIyeztet6 anyagvagy t6rgy
elhelyez6s&e,throlisilra ftiilonosen: gumiabroncs, k6, szi[a,m6sf6l m6ter magassligot
meg nem balado oszlop, rid,kar6),illetve hullad6k, tor:rnel6k tarohsita,kiv6ve a
kont6nerben tort6n6 tfuoIils
d. teher- 6.s ilrusz|llitasra szoIgLI6 g6pjiitrnfi,, mez6gazdas6gi vontat6, vontat6 munkagpp,
p6&ocsi, 12 f6n6I nagyobb befogd 6k6pes s6gri aut6busz kcizirton, kozteriileten va 16
tfirol6sita, kiv6ve a tabldval kijelolt kozteriileteket,
e. iizemk6ptelen g6pjfirmfi. tfirol6s6ra
f. a lakossig nyugalm6t vzgy kozetkc,lcsot s6rt6 tev6kenys6g v6gz6s6re.
^
g. olyan teriilefte, ahol a helyfoglalils
a gyalogos- vagy jfumfikozleked6st akadilIyozza, illetve
biztons6g6t v esz 6Iy eztei,
h. olyan tev6kenys6g v6gz6s6re, amelyet jogszabilly tilt, vagy ami ellent6tes a teriilet
rendeltet6s6vel,
i. aszfaltburkolat felbontis6ra zz it6pit6st kcivet6 ot 6ven beliil, kiv6ve: mriszaki hiba.
j. akinek a k6telem elbfuillilsakor dtjh6tral6kavun,v^gy kozteriilet-hasznillattenged6ly6t egy
6ven beliil visszavont6\
k. kiiztnt6zm6ny fal6ra,kozmfr,l6tesitrn6nyekre, 615 fanhelyezett hirdet6 berendez6sle.

ilI.

A KOZTERULET.I{ASZNALATI ENGEDE LYEZhs/. ELJARAS

ArrerANos szABALyAr

7. S A kozteriilet rendeltet6st6l elt6r6hzsznillatat apolgfumer;tet r:nged6lyezi.

8. S (1) A kcjzteriilet-hasznilan enged6lyt annak kell k6rnie, aki ak6zteriletethasznLfti Lriv6nja.
A k6telem benyijt6sa a koztertilet -hasznillatmegkezd6s6re nem jogosft.
Q) H" a kozteriilet hasznillata 6pit6sr (I6tesit6si) enged6lyhez kotott 6pitrn6ny elhelyez6se
c6lj6b6l sziiks6ges, az enged6lyt zz 6pit:tet6nek kell k6mie.
(3) Ha a kozterrllet hasznillzta 6pit6si munka v6gz6s6vel kapcsolatos 6lIvhny, 6pit6anyag
elhelyez6se cilIjibol sziiks6ges,
enged6ly a kivitelez6nek, kivitelezA htdnyirlr^n- i
^z
6pittet6nek (tulajdonosnak) kell k6rnie.
(4) I{t6lJttils,vLs61, vagy rendezv6ny tattilsa t6nikoztertilet-hasznilati enged6lyt z rendezv6ny
szettrez6je, vagy rcndez6j e k6rhet.
9. S A kozteriilet-hasznLlattenged6lyre
szerint kell benyuj tani.

vonatkoz6 k6relmet al)olgiltmesterhez, az l. sz.m,ell6klet

10. S (1) Az enge@6ly megadisz sor6n figyelembe kell venni az 6pit6.sigyi, k6z6t kozlcked6si
szabalyokat, a telepiil6stendez6si, mriemltllrv6delmi, esztlttkai, kegyeleti, kcirnyezetvr,ldelmi,
kozisztasS'g!, idegenforgalmi szempontokaq szakmat 6ll6sfoglal6sokat, tov6bbi a koztetrr,rikod6
szal<hat6sdgok 6ltal el6fut kovetelm6nyeket, s elfen6nzni kell a folytatni kivilnt tev6kenys6g
gyakorL6sdra feljogos(t6 enged6lyek megl6t6t is.

(2) Amenn

szenimeg

helyet tribb k&elmez6 kiv6n hasznarti, a hasznarafr,
.egr \oztertiteti
liogot az
i az e16fut felt6teleknek :megfelel 6s a k6relm6t el6bb

ryiriguAr.

$ (1) Az
f\ csau,77 enged6lyest, antzkbejelentett alr.crrmazotgit 6s segit6 csz}idtagJ1t,
illetve jogi szem6ty k6pvisel5j6t, v^gy
iogi szem6lyrs6ggel nem rendelke 16
"r"*r).t eset6rn ^in^k
bejelentett tzg6tj
ia fel a kozteriilet ha.sznSlat6ra.
Alkalmi, iinnepi
6s egy6b tendezvlnyek eset6n z szewez6 (rendez6) t6sz6te kiadott
engeddly magiban
a a r0szrrev5k
a szerve z6vel polgfiii"g j"gr
ogviszonyb an il16 kere sked6k,
11.

szo1961tat6k,

Q)

A,

stb.

enged6ly

az

b.

LZ

c.

kezel6vel,

d.

kozteriilet-fi

i

enged6ly6t is.
Lsa, meglzgadilsa, r'agy visszav on6sa iigy6ben hozott

kell:
a.

-

-

hatirozatotkozolni

ieliitilsbznkciztemrikod6szalltat6sigokkal

12.S (1)

hasznilan enged6ly legfeljebb egy 6vre zdhat6.
(2) Vissza kell
az enged6Lyt"ha zz enged6lyes:
a. akozten t az engedllyben foglaltakt6l elt6r6en hasznillja, vugy a 1 1 . S (1)
bekezd6s6
foglaltakon kivtil m6snak 6tengedi,
b.L
l6tesftrn6nnyel kapcsolatb zn el6irtkarbantxtisi kotelezetts6g6nek a kijLlon
felhiv6sban
id6pontig nem tesz eleget.

13.S (1) Haaze
- k6rtaLanrtilsi i
felhivi$ban mesi
kolts6g6re i

Q) Hu az

t6ly 6n6ny1tveszti, az engedlryes asaj6tkolts6g6n kciteles az eredei6ltapotot

n6lkiil - helyte6llrtati. Ha az engedllyes he\rcilltrtilsi kcitelezetts6g,6iek a
t id5pontig nem tesz eleget, z Porgirmestet zz enged6lyes vesz6l,r6te 6s
az etedetr. 6lhp ot helyrcilIttasa tint.
a kozteriilet haszntlat6t meg l<tvfinja sztintetni, koteles ezt a sz6nd6k6t

enged6.
it:6sban bejele teru.

(3) Ha a kozteru
kozterii{et

IV. AK

-haszrt|lat

ere nincs lehet6s6
teriiletre adhtt6 en
(2) Epiilettel,
6pit6si munka)
illetve a vizelv

fa alapon,vagy
15. S (1)

Az |pitlsi

enged6lyes onhib6j6n

kiviil szrinik meg vagy sziirretel,

ERULET-I{ASZNAI.ATRA VoNATKo

EP(TESI MU
14. $ (1) Koz

az

ilan dtj ar6nyos tl.szltvissza kell fizetni.

zo rcijTilN EL6iRASoK

TOK
6pit6si anyag t6roLis;6rz 72 6ry',n tul amennylben az 6pit6si telke:rr beliil
k6relemre, csak a sz;iiks6ges id6tartamra 6s csak a mfiszal<tlag indokolt

L

v-

kapcsolatos 6pit6si, bontisi 6.s tatarozilsi munk6kat (a tov6bbiakban:
hogy por 6s egy6b szennyez6d6s a kcizteriiletre ne jusson,
.szabadu6geznt"
is biztositva legyen. \tragysulFr 6piiletelemek (vasbetongetend6k stb.) csak
klapon helyezhet5k el.
yagok 6s szerkezetek tirol6s6val kapcsolatos enged6ly 6nek tartalmazniakell,

hogy

^.

a t6rol6s csali: a munka-, baleset- 6s eg6szs6gv6delmi 6v6rcndszabilyokban el6irt

tcitt6nhet,

a

m6don

rt a kozteriilet

fer6L a telepiil6sk6pi kovetelm6nyeket

kiel6git6 kedt6st:,

16tesiteni.

bont6sb6l" tatarozilsb6I sz6rmaz6 hultad6k afly^gcsak kont6netben tlmo)hat6.

Y.J
16. S

r rAnorAse

(1)

kozteriileten nem
(2) I(cizteriileten
jfumfivek j
^. kiv6tel6vel,

b.

glpjilrmft

Q) Jarmi f66
tAtolhat6, egy6b

napigt;zabad
tarolhat6.

vI.

utinfut6, p6tkocsi, kamion, vontat6, munkag6p 6s munkaeszkozei
rnv6.gezhet6
tasa, iltalakitas a,

16

ereltis e a

I(RE S Z -b en meghatilrozott hlb aelhilritils

fest6se, olajcser6je.

, gyalogriton, ker6kp6rfton, jilrdaszigeten, etd6ben, zoldteriilet,en flem
rnalon, parkol6ban 6s egy6b k<iztertileten enged6ly n6lktil legfeljebb larminc
tigy, hogy az ak6zrekecl6st ne zavaga. Uzemk6ptel n j6rmfi,liozteriileren nem

HAT 6

17. S (1) Ha a
eleget, v^gy

sz

SAG

I EL,sz ALLi:rAsn

6_tulajdonosa (iizembentartoja) a 16.
$-ban el6irt kotelezetts6g6nek nr3m tesz

'lajdonosa (iizembentart6ia) ismeretlen, a polg6rmester gondJsko drk a, j6rmfi
kijelolt helyre^jfumtL
tor6 ersz6llttds6t6r 6s t6rol6,silr6l a twlajdonos kcilts6g6re 6s vesz6ly6re.
inak (iizgmb entafi6jilnttk) szem6lye megilnapithzt6, a polgirn rester a
Q) H" z i6tm6
tulajdonost (
tafiot) felsz6hga a j6rm6v6nek a kozteriileft6l h6rom naporn beliil
tort6n6 eIsz6l\
(3) A ifumfiL elszffisa eset6n, az elszilltritas megkezd6se el6tt a j6rm(t m$sz,al<t 6llapot6t
az
eIsz6llit6 sziiks-Ag eset6n eseti szak6tt6 bevon6s 6val iilapitj,
6s
koteles
art6l,
vilnmint
a
-.g,
tal5\ato dolgokr6l iegyz6konyvet felvenni 6s f6nyk6p -, vLSy vide6 felv6telt
layyb.!
k6sziteni.

18.S (1) A Polg;

kijelolt

iHivatal
re sz6llitottiilrmfivek tirol6sSr6l az elsz6llitas napjit6I szilmitotthalrarnapig

L.

a

b.

a i6rm$vet a4 igazolt tulajdonosinak, (iizemettet6j6nek) a szilllitast, tarcIfusr, 6n6si
egy6b felmeriil6 kolts6gek kiegyenlitd,s e ut6n koteles kiadni,

6.:;

ahatvan nap eltelt6vel ki nem villtott jilrmfivet,illetve azoktartoz6k6t szak6rt6k
fel6rt6kel6 s e plapjin 6rt6kesitheti,
d. a7,i.1t!\sit6:ib6l befolyt osszeget a fe,lszimortkolts6gek levonisa ut6n egy 6vig
ett<;rtoyqlt
,s:l6n16nk?r.!,m\d eztl<ovet6en az onion ilnyzat sz6ml6jZ'n 6italja,
e. a iirmfi tobbfzori eredm6nytelen ett€kesit6se ul6n gondoskodik
a ji,ro,i
megsemmisitps6r6
(2) Ha a,iil-tn.u-tulajdonosa (izembentatt6jaL) csak az elsz6lhtas ut6n 6llapithat6 meg,
az eIsz6l1t6
ezt kcivet6en l4citeles a tulajdonost dzenot napon beliil a sz6iltt6sr, tarol6si, 6lz6st 6s
egy6b
a 16rrnfi
zzor
zzorna|
na1-d
eIszill\tasilra
elszilllitashra
felszt.ihtant
felszihtant
^ ihrnfi
a Polg6rmesteri Hivatal hitdet6t6bl6jr,in kell
c.

Q) A iAtnfi' tulaidonosa annak elsz6llit6s6t6l. szfimitott egy 6ves hatand6n beliil az 6rrt6kesit6s
sor6n befolyt, de a kcilts6gekkel csokkentett cisszegre tatthatrglnyt.Amennyiben a kcilts6gek
az 6rt6kesit6s sotin befolyt osszeget meghaladjih .igy a kiilonbcizetet aifulrrfi tulajdonosa
(iizembentart6ja) koteles megfizeti.

VII. I{ATOSAGIELLEN6RZESi
Az enged6lyes koteles a kicztetilet-haszn6lafta vonatkoz6 enged6lyt az rg6t,,ybev6tel
19: S Q)
hely6n, ahol ez nem lehets6ges, ott saj6t sz6,khely6n, vagy teleph eIy6n tartai6s hat6s6ffeiluua"6r^
bemutatni. Minden rekldmhotdoz6n olvzlshat6ar_ fel kell tiintetni az engedlly,i nev6t 6s
sz6khely6nek, vagy telephely6nek cim6t.
Q) Az elTen6rz6st v6gz6k jogosults6grtk igazohsa utAn az tglnybev6tellel, kihelyez6ssel
kapcsolatos valamennyi iratot megte,kinthedk, a betendez6si, felszerel6si
berendez6st megszeml6lhetik.
(3)

tiltgytt hirdet6

A koztetitlet-htsznalati enged6lyhez kototg de enged6ly n6lkiili, valamintaz enged6lytrll elt6r6
hasznafat eset6n az ellen6rz6st v6.gz6 hat6id6 kitfiz6sevel felhrvla z haszndl6t a hasznillat,
v^gy Lz enged6lyt6l elt&6s megsziintr:t6s6te 6s a kozoss6gi egyiitt6l6s abpvet6 szzl:tillyajrol
sz6l6 onkorminyzau'tendeletben foglaltak szerinti eIjfu6stkezdem6ny.rh.t.

VI[.

A KOZTERULET JOGELLEINES IGEI{YBEVBTNTENBT

KOVETKEzMENYEI

20. S (1) Azt, al<r kcizteriiletet enged6lyhez kcitcitt esetben enged6ty n6lkiil v^gy Lz engerJ6lyben
foglalt felt6telekt5l elt6r6 m5don hasznilI, a kozoss6gi egyttaes alapvet6lzabA1ym6,l iz6I6
onkotm6'nyzaf rcndeletben foglalt jogkovetkezm6nyeken tulmen6en az'enged6ly n6lktili, v^gy az
eIt1t6 hasztalat tafizmitz az egy6bk6nt fiLzetend6 kozteriilet-hasznillatt drj megfrzet6sclre-'kell
kcitelezni.
Q) H" a kozteriiletet e-nged6ly n6lktil, v^gy a.z enged6lyt5l eLt6.r<5 m6don hasznal6 az enged|Iyez1s
felt6teleinek megfelel - k6relm&e
- a polgimester a kozteriilet-haszndlatot .ngeJd.,rezt eti.
Az enged6Iy megadilsa ahasznill6tnem nrentesiiaz (7) bekezd6sben emlitett kovetkezin6nyek
alol.
(3) Ha a kcizteriiletet enged6ly n6lkiil, vagy az enged6lyt6l elt6t6 m6don haszndl6 a kozteriilethasznillat enged6lyez6se irint k6relmet nem adott be, vagy az engedlly n6lkiil folytatott
tev6kenys6#e kozteriilet-hrszn6lan eng;ed6ly nem adhat6, a hasztilI6t az (7) bekezd6sben
emlitett iogkovetkezminyek alkalmaz6:;a mellett megfelei6 hat6id6 kit6z6s6vel az etedei
illlapot helyreillit6s 6n kell kotelezni.
(4) Amennyiben z helyreilllitils az eI6ttt h'atarid6ig nem tor6nik meg, rigy a helyrcLllitast a
Polgirmester az tg6nybevev6 vesz6ry6re 6s kolts6g6re elv6gezteti.

IX.

EN:IEI-UEZORENDELKE'ZESEK

21. S (1) Parkohhelr az :6ton, kozterii{eter_

a.

j6rmtvekviltakoz6sfual<talakitott teriilet.

Q) Jdrmli tdmldsa: akozriton, vagy mfus kozteriileten,glpjilrmiivekafolymatos be- 6s felral.dshoz,
az okmilny kezel6.s6hez, illetve indul6s e:I6tt, vagy 6rkez6s atfin z szillIilslpilet-ek kiv6v e lakjs

-

korny6k6n

z ifumtvezet6

murrkakbzi szi.inete, de legfeljebb egy
tart6zkodLshoz sziiks6ges id6 feletti egyhelyben mand6s.

6rz id6tatarn alatn

Q) I'iTenkdpnlenjdmil:

a'
b.
c'

hat6s6gtjelz6ssel nem tendelkez6 azoni6rmfi, Lmely
csak ilyen jelz6ssel vehetne r6szt.
baleset folytilnmegs6riilt 6s elhagyott jiltmfi,
m(tszal<r

illlapotinii fogvakozinkiszIeked6sre

vagy s6riilt.

ak6ziiforgalomban egy6bk6nt

alkalmatfan, mert hi6nyos, vag). roncs,

(4) Kii{nrgy: kcizteriiletel

illet6leg e,gy6bk6nt kozhasznillatz szoLg6lo mriv6szeti, trr:egyeleti
?n6'
szobor, eml6kmri, diszkrit, szok6krit,-kozvft6gptAsi, kozleked6sirhnyttksi,
hitkozt6si. postai,
kert6szeti stb. mrit6rgyak, illet6leg utc,abftorok.
0 U<ttt.h;ld.s koriilhat6rolt, t"rto, htasznlratn 6piilt, helyhez kcitott, rendszerese' nyitva
tart6 kiskereskedelmi 6rusi 6helv.
$) 'Arusitti ds egy'ibfi/k19^9:"): oly^n,b6rmikor konnyen cisszeszerelhet6 elemekb6l k6sziilt,
konnyen eltavolithat6, szabadon 6176, vagy telepitett kornyezet6be
f-llgtve
illt:szked5
amely a tzLaliar n:mcs egybe6pi# <is az id6szakos ernberi
j:i|'f":
taft6zkod6s,
T96:6.q
hasznalat felteteleit
biztositja.

XI.

VEGYES ESZ/TNO RENDELKEZESEK

22. S (1) Jelen rendelet2075. szeptember i,. napj6nL6phatilIybr.
(2) Jelen tendeletnek a helyben szok6sos rrr6don tott6n6
kihfudet6s6r 6L a jegyz6gondosk'dik.

'fordai Sdndor
polgdrmester

Zhrad6kz

A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember
Hat6l,ybal6p6s: 20 1 5. szeptember 7.

A kihirdet6s megtrirt6nt igazolja

?'.

r.sz.M
.HASZNALATI ENGEDELY IRANTI TERBTBN,I

rc62
1./ Tetmlszetes
I(6relmez6 neve:

5ly vonatkozilsilbart
ykori n6v is):

anfa neve:
sziilet6si helye, i
Alland6lakhely6
Ad6azonosit6

clme:

Z./ J"Srszem6ly
C6g megnevez6r

Levelez6si cim (

Ad6szilm:
Bankszdmlaszilm:
3./Kcizteriilet-has
Id6tattzma:

4./

t)

a,k6zteri

b.) m6dja,
c.) a tev6

lafinu

eseten

t c6lja:

haszn6lat helye (telep it6si heLysznrzjz)

(m2-ben kifejezve):

hasznirt utca berendez6si.tatgy vagy jLrmfr,rettLsa (anyaga, fi)gzit6s m6dia,
t(pusa, forgalmi tendsz6ma, stb.)

5./ Ha a kcizteriile -hasznillat c6lja mozg6b,olt iizemeltet6se:
a) a rnozg6bolt
lsi krirzete:
b.) megill6si hel

6./ A kozteriilet

7./

A

ytattikivdnt tev6kenys6g gyrkorlils6ra jogosit6 okirat

elt6r6

hz:;zn6lat

sotan

L

felel6s

k6reImez6 alilir6sa

sz6rna,megne,/ez6se:

szem6ly

