Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2018. (IX.28.) számú önkormányzati rendelete
A közterületek használatáról
Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § 2. és 5. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek
településrendezési,
városképi,
környezetvédelmi,
közlekedésbiztonsági,
közbiztonsági, közegészségügyi és tulajdonosi szempontok figyelembe vételével
meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű, valamint rendeltetéstől eltérő
használatának szabályait, feltételeit.
(2) A rendelet kiterjed Dabas Város közigazgatási területén
a) Minden olyan közhasználatban álló, Dabas Város Önkormányzatának
tulajdonában álló földterületre, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki
használhat.
b) Minden olyan egyéb ingatlanra, illetve ingatlan részére, amelyet közhasználat
céljára átadtak.
(3) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely közterületet
használ.
2. §
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetésszerű használatának minősül az 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Étv.) 54. § (4) bekezdés szerinti közterület használat.
(3) Közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély
szükséges.
(4) Közterület használói kötelesek:
a) az igénybe vett közterület tisztaságának megőrzésére
b) az igénybe vett közterületet csak rendeltetésének megfelelően, valamint
rendeltetéstől eltérő használat esetén csak az engedélyben szereplő módon
használhatják.
c) A használat után kötelesek az eredeti állapot visszaállítására

d) Rendeltetéstől eltérő használat esetén a közterület használatáért díjat kell
fizetni.
3. §
Értelmező rendelkezések
(1) A rendelet alkalmazásában:
a) közterület-használat: A közterület rendeltetésétől eltérő használata.
b) közterület: Az 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerinti közterület
c) idényjellegű árusítás: Az időszakonként megismétlődő szezonális termékek
közterületi árusítása.
d) mozgóárusítás: A kereskedő olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra
kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak.
e) mozgóbolt: Önjáró, vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő
árusító helyen folytatott kiskereskedelmi tevékenység.
f) szórólaposztás: Kis terjedelmű, hirdetési vagy tájékoztatási célú nyomtatvány,
irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.
g) üzemképtelen jármű: A hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező,
olyan jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és
jelzéssel vehet részt, vagy baleset folytán megsérült és elhagyott jármű vagy
műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre szemmel láthatóan
alkalmatlan jármű.
h) Vendéglátó-ipari előkert: vendéglátó előkert, terasz, a vendéglátóhelyhez
közvetlenül kapcsolódó közterület, melyen az üzlet profiljának megfelelő
tevékenységét folytatja.
i) hangos hirdetés: A hangosító berendezés használatával történő reklámcélú
közterület-használat.
j) szeszes ital: A 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23 a pontjában szabályozott ital.
k) Reklám célú berendezés: A 224/2011. (X. 21.) Kormányrendelet 1. §-a szerinti
reklám célú berendezés, kivéve a 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 144. § szerinti
plakát.
4. §
Közterületen tiltott magatartások
Nem adható ki közterület használati engedély:
a) Közterületen zajos, bűzös, robbanásveszélyes tevékenységre.
b) szeszesital forgalmazására
c) hatósági jelzés nélküli, üzemképtelen, illetve roncsautók tárolására.

d) Mezőgazdasági munkagépek tárolására
e) erotikus termékek bemutatására, értékesítésére
f) közízlést sértő tevékenységre
g) ponyvagarázs létesítésére. Ponyvagarázs csak a Meder utcai kijelölt
önkormányzati ingatlanon létesíthető, bérleti díj ellenében.
h) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezésére.
i) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezése
j) városképi követelményeknek nem megfelelő építmények, berendezések
létesítése
k) zöldterületre, amennyiben a közterület használat az ott lévő növényvilág
jelentős károsodásával járna.
l) Szórólapok terjesztésére.
m) Azon természetes, illetve jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeteknek, amelyeknek Dabas Város Önkormányzatával
szemben fennálló közterület-használati díj tartozásuk van, vagy helyi adó
tartozásuk van, illetve bármilyen módon korábban megsértették a közterülethasználatra vonatkozó helyi rendelet szabályait.
n) Alkalmi, idényjellegű árusítás, mozgóárusítás céljára a város alábbi
közterületeire nem adható ki közterület-használati engedély ( kivéve az
önkormányzat által szervezett rendezvények)
Dabas – Bartók B. út
Szent István tér
Erkel F. u. – Május 1. u. – Falu T. u. által határolt lakótelep
Szintes u-i lakótelep
Semmelweis utcai lakótelep
Dabas-Sári Szabadság tér
5. §
Közterületen engedély birtokában végezhető magatartások
Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) A közterületbe 10 centiméternél jobban túlnyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védtető, ernyőszerkezet, reklámcélú berendezés, cégilletve címtábla elhelyezésére, amennyiben az a 2 m2 nagyságot meghaladja.
Utóbbi esetben a közterület-használati engedély mellett építési engedély
beszerzése is kötelező.
b) A közműszolgáltató (elektromos- gáz- víz- valamint csatornahálózat) valamint
köztisztasági tevékenységgel megbízott szolgáltató feladatának ellátását szolgáló
közérdekű létesítmény elhelyezésére.
c) Árusító, illetve egyéb fülke, sátor, pavilon, konténer elhelyezésére.

d) Nem önkormányzati, illetve állami intézmények által a közút területén kívül
szükséges gépjármű várakozóhelyek létesítéséhez.
e) Építkezési munkálatok során, felvonulási terület létesítéséhez, állványzat
felépítéséhez.
f) Alkalmi, idényjellegű és mozgóárusításhoz.
g) Film- és televízió felvétel készítéséhez.
h) Vendéglátó-ipari kerthelyiség. terasz létesítéséhez.
i) Rendezvény, utcabál, szüreti felvonulás tartására
j) Tüzelőanyag, építőanyag, illetve építési törmelék tárolásához, amennyiben a
tárolás időtartama a 72 órát meghaladja.
k) Személyszállításra használt, legalább 10 személy szállítására alkalmas gépjármű
közterületen való tárolásához.
l) Reklámtábla elhelyezésére
m) Zöldterület alkalmi igénybevételére
n) szállítás, vagy árurakodás esetén, amennyiben annak időtartama a 24 órát
meghaladja.
6. §
Nem engedélyköteles közterület-használat
Bejelentés köteles tevékenység, azonban közterület-használati engedély nélkül végezhető:
a) A közút, illetve gyalogjárda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatosan a
közút, gyalogjárda területének elfoglalásához.
b) Úttartozékok, valamint a közúti
berendezések elhelyezéséhez.

közlekedés

irányításának

célját

szolgáló

c) A közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett tevékenységhez.
d) Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati rendezvényekre.
e) Az Önkormányzat által elhelyezett szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút,
virágláda, alapzatos zászlórúd, illetve köztárgyak elhelyezésére.
f)

Érvénytelen hatósági jelzéssel rendelkező, üzemképtelen, illetve roncsautók
közterületen történő, legfeljebb 10 napig történő tárolásához.

g) Az 1989. évi III. törvény 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó rendezvényekre.
h) Az NHSZ ÖKOT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítás ideje alatt kihelyezett
tárgyak esetén.
7. §

A közterület-használat időtartama
(1) A közterület-használati engedély kiadható:
a) Határozott ideig, amelynek legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb
időtartama 3 év
b) Meghatározott feltétel bekövetkeztéig, de ebben az esetben a kiadott engedélyt 1
év után hosszabbítani kell.
c) Közműszolgáltató közterület-használati engedélye kiadható 1 évnél hosszabb
időtartamra is.
(2) A közterület-használati engedély közérdekből, kártalanítási és bármely,
önkormányzatot terhelő kötelezettség nélkül megszüntethető. Közérdekből történő
megszüntetés esetén a már befizetett díj arányos részét a közterület használójának
meg kell téríteni.
(3) A közterület-használati engedély megszűnik, amennyiben az engedély jogosultja
elveszíti az általa folytatott tevékenységre jogosító engedélyét.
(4) Amennyiben a közterület használója a kiadott engedélytől eltérően használta a
közterületet, abban kárt okozott, a közterület-használati engedély visszavonásra
kerül, az engedélyes pedig köteles helyreállítani az eredeti állapotot.
8. §
A közterület-használati engedély iránti kérelem
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni
kívánja.
(2) A közterület-használati engedélyt a rendelet 3. mellékletét képező
formanyomtatványon, vagy azzal megegyező tartalommal kell kérelmezni. A
kérelmet legkésőbb a közterület használat megkezdése előtt 8 nappal kell benyújtani.
Amennyiben a kérelem, építési munkálatok, nagyobb méretű ( 2 m2 ) reklámtábla
elhelyezése miatt került benyújtásra, a kérelemhez kötelező benyújtani
helyszínrajzot.
(3) Az írásos engedélykérelmet Dabas Város Jegyzőjének kell benyújtani.
(4) A kérelmeket Dabas Város Polgármestere bírálja el.
(5) Dabas Város Polgármestere (4) bekezdés alapján hozott határozatai ellen fellebbezési
fórum Dabas Város Képviselőtestülete. A fellebbezéseket Dabas Város Jegyzőjéhez
kell benyújtani. A fellebbezés illetékköteles. Az illeték mértéke 5.000 Forint, melyet
illetékbélyegen kell leróni, vagy a Dabasi Polgármesteri Hivatal pénztárában
megfizetni.
(6) A közterület-használat iránti kérelem, még nem jogosítja fel a kérelmezőt a
közterület használatára.

9. §
A közterület-használati engedély kötelező tartalmi elemei
A közterület-használati engedély kötelezően tartalmazza:
a) Az engedélyes nevét, állandó lakó- illetve telephelyének címét.
b) A közterület-használat célját, időtartamát, vagy a meghatározott feltétel leírását.
c) A közterület-használat helyét, módját, mértékét, feltételeinek meghatározását.
d) Az engedély megszűnése, visszavonása esetén az engedélyes kötelezettségét az
eredeti állapot helyreállítására, valamint rendelkezést arra, hogy amennyiben az
engedélyes nem állítja vissza az eredeti állapotot, úgy ezt az ő költségére Dabas
Város Önkormányzata fogja megtenni.
e) A közterület-használat díját, a díj megfizetésének módját, határidejét, kedvezményes
díjtétel esetén a kedvezmény okát, mértéklét.
f) Arra való felhívást, hogy a kiadott engedély másra át nem ruházható.

10. §
A közterület-használati engedély díja
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért az engedélyesnek közterülethasználati díjat kell fizetnie.
(2) A fizetendő közterület rendeltetéstől eltérő használatáért fizetendő díjtételeket a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Amennyiben a rendelet melléklete nem tér ki külön egyes használati formáért
fizetendő díjtételre, úgy a fizetendő díj mértékét Dabas Város Polgármestere egyedi
mérlegelés alapján határozza meg.
(4) A kiszabott közterület használati díj a használt közterület tényleges méretére, illetve
idejére tekintet nélkül megfizetendő.
(5) A kiszabott közterület-használati díj a tevékenység megkezdése, illetve a közterület
elfoglalása előtt teljes összegében megfizetendő.
(6) Indokolt esetben, egyedi mérlegelés alapján Dabas Város Polgármestere kivételesen
engedélyezheti a kiszabott közterület-használati díj részletekben történő
megfizetését. Késedelmes teljesítés esetén a közterület-használati engedély
visszavonásra kerül.
(7) Dabas Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 1. számú mellékletben szabályozott
díjtételeket évente felülvizsgálja.

11. §
Mentesség a közterület-használati díj alól
(1) A közterület-használatot be kell jelenteni, de mentes a díjfizetés alól:
a) a fegyveres erők, rendvédelmi szervek, mentők, a katasztrófavédelem, a polgári
védelem, a polgárőrség valamint a vízügyi szolgálat létesítményeinek
elhelyezése.
b) Az országos közforgalmú vasutak, a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési
szolgáltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeinek elhelyezése.
c) Amennyiben a közterületet közvetlen életveszély, illetve jelentős vagyoni kár
elhárítása érdekében vették igénybe.
d) A közterületen díszítés céljából kihelyezett virágládák, virágkosarak után.
e) közművek, postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és
berendezések elhelyezése, illetve ezek karbantartása esetén igénybe vett
közterület esetén.
(2) Különös méltánylást igénylő esetben (különösen, ha a közterület használat karitatív,
közhasznú, hitéleti célt szolgál), egyedi mérlegelés esetén Dabas Város
Polgármestere részben, vagy egészben felmentést adhat a közterület-használati díj
megfizetése alól.
12. §
A közterület-használat megszüntetése, az engedély visszavonása
(1) A közterület-használat közérdekből, kártalanítás nélkül bármikor megszüntethető.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szabályainak megfelelően került sor az engedély
visszavonására, a már kifizetett díj időarányos részét vissza kell téríteni az
engedélyes részére.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szabályainak megfelelően került sor az engedély
visszavonására, lehetőség szerint más közterületen kell az engedélyes részére
biztosítani a közterület-használatot. Amennyiben az engedélyes ezt elfogadja, a már
megfizetett díjat be kell számítani.
13. §
Jogellenes közterület-használat következményei.
(1) Aki a kiadott engedélytől eltérő módon, illetve eltérő nagyságban használta a
közterületet, az köteles az eltérő feltételeknek megfelelően újraváltani engedélyét.
(2) Engedély nélküli közterület-használat esetén az engedélyes a rá a rendelet
díjszabásának megfelelő díj kétszeresét köteles megfizetni Dabas Város
Önkormányzatának.

14. §
Ellenőrzés szabályai
(1) A rendelet előírásainak betartását ellenőrizhetik a Dabasi Polgármesteri Hivatal
közterület-felügyelői, a jogszabályokban ellenőrzésre feljogosított egyéb szervek,
illetve a közterület tulajdonosa által megbízott személyek, a Dabasi Polgármesteri
Hivatal ügyintézői.
(2) Az ellenőrzés történhet helyszínen, vagy más alkalmas módon.
(3) A közterület-használati engedély birtokosa a helyszínen köteles magánál tartani
egyrészt a közterület-használatot lehetővé tévő iratait, másrészt a tevékenysége
végzéséhez szükséges iratokat.
2. A közterület-használat különös esetei
15. §
A reklámozás rendje
(1) Tilos hirdetményt, plakátot elhelyezni:
a) Önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló ingatlan területén, kerítésén,
épületen vagy azon belül. Kivételes esetben, elsősorban oktatási, kulturális,
karitatív tevékenység reklámozását az önkormányzati hatóság vezetője
felmentést adhat a plakát elhelyezésének tiltása alól.
b) Műemléki, műemlék jellegű, városképi jelentőségű épület falán, kerítésén,
kapuján.
c) A közterületen lévő közüzemi berendezéseken, építményeken, fákon, padokon,
szobrokon,
az
elektromos
berendezések
oszlopain,
közlekedési
jelzőberendezéseken, illetve jelzőtáblákon, az úttartozékokon, valamint
autóbuszváró helyeken.
d) Magántulajdonban álló épületen, kerítésén, földterületen, abban az esetben, ha a
kihelyezett plakát nem felel meg a városképi, közlekedésbiztonsági
szempontoknak.
(2) A plakátok elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblák felsorolása a Rendelet 2. számú
mellékletében található.
(3) A rendelet hatálybalépése után állandó jelleggel kirakott plakátok, reklámtáblák csak
az alábbi feltételek mellett kaphatnak közterület-használati engedélyt.
(4) A reklámtáblák egységesen 75 cm magasságú és legfeljebb 150 cm szélességű
reklámfelületűek lehetnek. A keret magassága, a lábazattal együtt nem haladhatja
meg a 225 centimétert. A keret anyaga kötelezően fém, színe sötétzöld (színkód:
RAR 6004).
(5) A közterület elhelyezett idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetmény elhelyezője
köteles azt eltávolítani és az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és
elszállításáról gondoskodni.

16. §
Alkoholfogyasztás közterületen
(1) A város közterületein tilos az alkoholfogyasztás
(2) Az (1) bekezdés szabálya alól kivétel:
a) Vendéglátó-ipari teraszokon történő alkoholfogyasztás
b) Engedélyezett rendezvények területén történő alkoholfogyasztás
c) esküvői menetek
d) December 31. 16:00 és Január 1. 06:00 közötti időszak
17. §
Mozgóképek készítése közterületen
(1) A filmforgatási célú közterület-használati engedélyben meghatározott időtartam nem
haladhatja meg a 15 napot.
(2) A filmforgatási célú közterület-használati engedély reggel 06:00 és este 22:00 óra
közötti idősávra vonatkozik. Éjszakai filmforgatás kivételes esetben engedélyezhető.
(3) Filmforgatási célú közterület-használati engedély kiadása esetén az engedélyes
kötelezettsége, hogy a szomszédos ingatlanok gyalogos vagy gépjárművel történő
megközelíthetőségét folyamatosan biztosítsa.
(4) A közterület-használati díj egyéni mérlegelés nélkül csökken 50 %-kal, amennyiben
a filmforgatás célja Dabas történelmi, kulturális örökségének, gazdasági,
tudományos, kulturális, egyházi és sportéletének, természeti és turisztikai
nevezetességeinek bemutatása, valamint amennyiben a filmforgatásra állami
felsőoktatási képzés keretében kerül sor.
(5) Amennyiben a közterület-használat, az engedélyesnek fel nem róható okból, illetve
rendkívüli természeti esemény miatt nem valósulhat meg, az akadály megszűnését
követő három napon belül a közterület-használat feltételeit biztosítani kell az
engedélyes számára.

18. §
Üzemképtelen járművekre vonatkozó szabályozás
(1) Dabas Város Közterület-felügyelete az üzemképtelen járműveken értesítést helyez el,
amelyben értesíti a jármű tulajdonosát a várható jogkövetkezményekről. Az értesítés
elhelyezését követő 11. napon az üzemképtelen jármű elszállításra kerül Dabas
Város Önkormányzata által kijelölt telephelyre.
(2) A kijelölt telephely: Bajcsy- Zsilinszky utcai volt Mentőállomás
(3) A jármű elszállításának, tárolásának költségei a gépjármű tulajdonosát terhelik. A
költségek megtérítése után a jármű a kijelölt telephelyen átvehető.

(4) Amennyiben a jármű tulajdonosának kiléte nem állapítható meg, illetve az ismert
tulajdonos értesítése ellenére sem veszi át járművét, az elszállítástól számított 90 nap
múlva a jármű értékesíthető, illetve egyéb módon hasznosítható.
19. §
A vendéglátó-ipari teraszok szabályozása
(1) Vendéglátó-ipari terasz esetén közterület-használati engedély kizárólag úgy adható
ki, hogy a terasz nem zavarhatja a gyalogos közlekedést.
(2) Vendéglátó-ipari terasz esetén a közterület-használat napi időtartama nem lehet több
az üzlethelyiség nyitvatartási idejénél.
(3) Amennyiben a vendéglátó-ipari terasz működése sérti a köznyugalmat, illetve
működéséhez tartós, rendszeres zavaró hatás kapcsolódik, úgy a közterület-használati
engedély azonnali hatállyal, kártalanítás nélkül visszavonásra kerül.
(4) A vendéglátóipari-terasz működtetése során az engedélyes kötelessége gondoskodni
a terület tisztántartásáról.
20. §
Közterületen való dohányzás szabályai
(1) Dabas Város alábbi közterületein tilos a dohányzás:
a) Gyóni Géza Emlékhely, Dabas-Gyón, Vasút utca és Kossuth Lajos u. által
behatárolt közterületen. (4476 hrsz)
b) b) Halász Móricz Kúria parkja teljes területén, valamint a kerítéstől a közútig
terjedő 3 m-es területen, (4795 hrsz)
c) c) Szent István tér teljes területén, az Iskola utca, Polgármesteri Hivatal,
Táncsics Mihály Gimnázium, Semmelweis utca és a Május 1 u., üzletház,
illetve a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet által bezárt területen.
d) d) Kormányablak és Szent János út közötti területen.
e) e) Sári Zarándokház és Kulturális Központ teljes területén,
f) f) a temetők területén.
g) g) A József Attila utca a Vásártár utca és a Besnyői utca közötti része.
(2) A nemdohányzónak nyilvánított közterületeken a figyelemfelhívó táblák helyét
Dabas Város Polgármestere jelöli ki.
21. §
Zöldfelületek, játszóterek különös szabályai

(1) Tilos közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb
elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait bármilyen módon szakszerűtlenül kezelni,
gondatlanul megrongálni, károsítani vagy elpusztítni így, aki:
a.) zöldterületen labdajátékokat nem az arra kijelölt helyen vagy mások testi épségének
figyelmen kívül hagyásával folytat,
b.) zöldfelületeken járművel, kerékpárral nem az erre a célra kijelölt utakon közlekedik,
c.) zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett tárgyat
mos,
d.) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajt, beáll,
e.) zöldterület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat,
f.) zöldterületen közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet
létesít.

(2) Játszótéri játékokat tilos nem rendeltetésének megfelelően használni. A
játszótéri játékokat 14 évnél idősebb, vagy 80 kilogrammnál nehezebb
személyek nem vehetik igénybe.
22. §
Terek, parkok speciális szabályai
(1)Tilos közterületen elhelyezett emlékműveken, utcabútorzaton, virágágyás szegélyén,
lépcsőkön, utcaszegélyeken, kőpadokon, szökőkutakon és a közút tartozékain – kivéve a
közterületen táblával kijelölt gördeszka pályák területét -gördeszkázni, görkorcsolyázni,
vagy kerékpározni.
(2)Nem szabad közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket a
rendeltetéstől eltérő módon használni vagy beszennyezni.
(3)Tilos közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusítani, osztogatni vagy szolgáltatást
nyújtani.
(4) Tilos a Szent István téren található szökőkútban fürdeni.
23. §
Az állattartás speciális szabályai
(1) Ebek közterületen csak pórázon, a tulajdonos, vagy erre külön megbízott személy
felügyeletével tartózkodhatnak.
(2) A közterületen az eb tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy
köteles arról gondoskodni, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. A tulajdonos,
vagy eb felügyeletével megbízott személy kötelessége az esetleges szennyezés
eltakarítása.
(3) A (2) bekezdés szabálya vonatkozik minden, közterületen tartózkodó állatra,
állattartóra.
(4) Harapós, támadó természetű ebet, vagy Dabas Város Jegyzője által egyedileg
veszélyesnek minősülő ebet csak a marás megakadályozására alkalmas szájkosárral
lehet közterületre vinni.
(5) Közterületen a gazdátlan ebek befogásáról gyepmester gondoskodik.
(6) Dabas Város közigazgatási területén belül a gyepmesteri feladatokat Aranyi János
vállalkozó látja el.

(7) A gyepmester a befogott ebekről gyepmesteri naplót vezet. A gyepmesteri napló a
Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleténél megtekinthető, arról másolat
készíthető.
(8) A befogott ebeket a gyepmester 14 napig (megőrzési idő) köteles őrizni. A határidő
letelte után a ki nem váltott ebeket szabadon lehet értékesíteni.
(9) A megőrzési idő alatt az eb tulajdonosa jelentkezhet a megőrzött ebért. Az eb kiadása
mindaddig megtagadható, míg az eb tulajdonosa nem térítette meg az eb befogásának
és tartásának költségeit.
(10)

Közterületen a galambok tartása és etetése tilos.

24.§
Építési munkák különleges szabályai
Az építést, felújítást végző birtokos, ingatlan használó, kivitelező az építési területen és
közvetlen környékén, az építés körüli közterületen a közterület tisztaságát és a biztonságos
közlekedés lehetőségét köteles biztosítani.
3. Záró rendelkezések
25.§
E rendelet 2018. október 15.-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a közterület-használat
rendjéről szóló 35/2017. (IX.01) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.
Dabas, 2018. szeptember 25.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:
A rendelet 2018. szeptember 28-én kihirdetésre került.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

1. melléklet a 24/ 2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez.
I. Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák
1) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, 500,-Ft/m2 /hó
2) Árusító és egyéb fülke (sátor, konténer stb.)
800,-Ft/m2 /hó
4.) Önálló reklám célú berendezés, tájékoztató- és
reklámtábla (hirdetőfelületenként)
A. Nyitvatartási idő alatt kihelyezett mobil tábla
500,-Ft/m2 /hó
B. Állandó jelleggel
800,- Ft/m2/hó
5.) Alapzatos zászlórúd, tartóoszlop stb
800.-Ft/m2 /hó
6.) Építési munkával kapcsolatos
a.) felvonulási terület
500,-Ft/m2/hó
b.) építőanyag, állvány
500,-Ft/m2 /hó
c.) építési törmelék
500,-Ft/m2 /hó
9.) Tüzelő és egyéb anyag
250.-Ft/m2/nap
10.) Alkalmi árusítás
500,-Ft/m2 /nap
11.) Mozgóárusítás
8000 Ft/hó/autó
12.) Film- és televízió felvétel
500,-Ft/m2 /hó
13.) Vendéglátóipari terasz
500,-Ft/m2 /hó
14.) Üzleti szállítás, rakodás
500,-Ft/m2 /hó
15.) Felvonulás, rendezvények, utcabál
400,-Ft/m2 /nap
16.)Kiállítás, bemutató-vásár
800-Ft/m2 /nap
17.) Sport- és kulturális rendezvények
250,-Ft/m2 /nap
18.) Szent István tér használata
1.000.-Ft/m2/nap
19.) Hangoskocsi
1.000.-Ft/nap
20.) Legalább 10 személy szállítására alkalmas gépjármű
5000.-Ft/hó/autóbusz
(autóbusz)

2. melléklet a 24/ 2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez.
Plakátok elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblák
1)
2)
3)
4)

Tatárszentgyörgyi út – Szélmalom út sarok
Vasút út – Kossuth Lajos út sarok
Temető u. élelmiszerbolt
Lakos dr. u. – Szent István út sarok
+

3. melléklet a 24/ 2018. (IX.27.) önkormányzati
rendelethez.

Dabas Város Polgármesteri Hivatal
2370. Dabas, Szent István tér 1/b.
Tel: (29) 561- 263 fax (29) 561-291
kizárólag
Ügyintéző : Krigel Viktória
történhet

Eljárási Illeték
3.000,-Ft
Az eljárási illeték lerovása
illetékbélyegben

Dabas Város közigazgatási területén a közterület-használat feltételeit és módját Dabas Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló
24/2018 (IX.28.) számú. rendelete (továbbiakban: R.) szabályozza. A rendelet a www.dabas.hu
címen megtekinthető.

Ügyintézési határidő : 15 nap
A kérelmet az engedélyezni kért időtartam kezdő időpontját megelőző legalább 6 munkanappal korábban
be kell nyújtani!
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
Kérelmező: ________________________________________________________________
képviselője: _______________________________________ (amennyiben a magánszemély vagy a társaság
képviseletére jogosult személy helyett más jár el az ügyben, meghatalmazás csatolandó!)

adószám: _________________________

székhely, telephely, lakóhely címe: ______________________________________________

elérhetőség: telefon, fax: ________________________________________________________

közterület-foglalás helye : helyrajzi szám: ___________,
címe: Dabas, __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Mozgóbolt esetében utca nevek)
módja (célja): _______________________________________________________________
Kérjük, pontosan töltsék ki! Pl: vendéglátó terasz; reklámtábla, sátor, konténer,edényes élődísznövény;
fenyőfa árusítás, utcabál, alkalmi vásár, távbeszélőfülke, szobor, emlékmű, szökőkút, felvonulás, kiállítás,
sport rendezvény, film- és televíziós felvétel, mutatványos tevékenység stb.
ideje : 20._________________ -tól

-

20___. _________________ napjáig

Gyakorisága: ________________________________________________________________
(alakalmi rendezvény, mozgóárusítás, mobil tábla, állandó vagy idény jellegű)
igényelt közterület mértéke : ______________ m2 (Minden megkezdett m2 teljes m2-nek számítandó.)
A tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma, másolata: ________________________
(Bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló IGAZOLÁS, Működési engedély,
vállalkozói- őstermelői igazolvány száma, építési engedély száma) A közterület-használati engedély iránti
kérelemhez csatolni kell a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat
fénymásolatát.
Megjegyzés:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Helyrajz csatolandó!

(igényelt területet elütő színnel, vagy satírozással jelölve) A

HELYRAJZ: Kérjük a helyrajzon a pontos méreteket feltüntetni. Az engedély iránti kérelemnek

pontosan tartalmaznia kell azokat a korlátozó körülményeket (különösen: közlekedők, járdák,
növényzet által elfoglalt terület nagyságát), amelyeket a közterület-használat mértékének megállapítása
során figyelembe kell venni. A kérelemben nem szereplő körülményekre a későbbiekben hivatkozni nem
lehet
vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezése iránti kérelem esetén a berendezés 1:20
méretarányú színezett rajzát vagy fotóját is mellékelni kell.

Nyilatkozat: Tudomásul veszem, hogy
 Sem az engedélykérés benyújtása, sem a
térítési díjat közlő Határozat nem jogosít
közterület-használatra.


A közterületet csak Engedély birtokában lehet
használni.



Az Engedélyt a közterület-használati díj
befizetését igazoló szelvény bemutatása után
kaphatom meg.



A R. alapján nem adható ki közterülethasználati engedély annak, akinek Dabas Város
Önkormányzatával szemben lejárt határidejű
tartozása van (közterület-használati díj, helyi
adó, gépjármű adó, bérleti díj, bírság stb.)

Alulírott kijelentem, hogy az adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az
előírások megszegése szabálysértési eljárást von
maga után.
A beadványhoz becsatolt mellékletek száma,
megnevezése:
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. Törvény értelmében e nyilatkozat hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy
a kérelmet elbíráló hatóság adataimat kezelje, illetve továbbítsa.

Dabas, ___________________

_____________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

