
 
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014.(V.30.)Ök. sz. rendelete 
a közterületek tisztántartásáról, a közterületek használatának rendjéről 

 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (Ht.) 88.§. (4) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya Dunapataj nagyközség közigazgatási területére – ideértve a Szelidi-tó 
üdülőterületét, Bodzási, Csepegi, Húsfokai településrészeket is- terjed ki. 

 
(2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási területen belül valamennyi 

ingatlantulajdonosra, birtokosra és használóra (továbbiakban ingatlan felett rendelkezni 
jogosult) terjed ki függetlenül attól hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, 
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. 

 
 

A közterületek tisztántartása 
 

2.§  
 

(1) A belterületen lévő lakóingatlanon, üdülő területen lévő ingatlanon ideértve az üdülésre 
használt vagy az olyan ingatlanokat is, amelyekben szolgáltatást nyújtanak vagy 
vállalkozást folytatnak, beépítetlen telken/továbbiakban ingatlanok/ vagy azok előtt, azok 
teljes szélességében az utca középvonaláig az utcaszakasz tisztántartásáról, 
gyommentesítéséről az ingatlanok felett rendelkezni jogosult/tulajdonos, kezelő, 
haszonélvező stb./ köteles gondoskodni. 

 Ez alól kivétel: az állami kezelésben levő utak területe – Gábor Á. u., Hartai  
 út, Kalocsai út, Ordasi út, Vasút u. -, ahol a tisztántartási kötelezettség az út padkájáig  
 terjed ki.  
 Amennyiben a jogosult e kötelezettségét nem tudja elvégezni, vagy elvégeztetni, úgy a 
 Dunapataji Településgazdálkodási Intézménynél bejelentést kell tennie erről. Ezt követően 
 az Intézmény a kötelezett részére térítés ellenében elvégzi a szükséges feladatokat. 
 
(2) Az utcaszakasz tisztántartása során keletkezett szemetet nem szabad a közterületen 

hagyni, az utca töltésére használni és annak elszállításáról, megsemmisítéséről az ingatlan 
felett rendelkezésre jogosult köteles gondoskodni.  

 
(3) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó közterületek állandó tisztántartásáról és síkosság 

mentesen tartásáról, az ott keletkezett hulladék elszállításáról a Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény gondoskodik.  

 



(4) A közutak belterületi szakasza mentén lévő ingatlanok felett rendelkezni jogosultak 
kötelesek az ingatlan előtti árkok állandó tisztántartásáról, és a csapadékvíz 
elszikkasztásáról vagy tovább folyásáról, illetve a  
/kapubejárók/ gyalogosbejárók jó karban- és tisztántartásáról gondoskodni.  

 
(5) Az ingatlan előtti járdaszakaszt reggel 7 óráig kell megtisztítani. A hóeltakarításról, a  

síkos járdarész síkosság mentesítéséről, továbbá – ha fagyás veszélye nem áll fenn – 
locsolással történő portalanításáról az ingatlan felett rendelkezésre jogosult köteles 
gondoskodni.  

 
(6) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, szállításakor köz- vagy magánterület  

beszennyeződik, a szennyezést elkövető köteles azt azonnal megszüntetni. 
 
 

A közterületi árusítás, használat (közterület-foglalás) 
 

3.§ 
 

(1) Közterület elfoglalására az alább felsorolt esetekben adható engedély:   
 

 Közterületi árusítások: 
 1./ Helyhez kötött közterületi árusítás esetén 
    (1 db személygépkocsi + 1 db utánfutó + 5 m2 árusító hely) 
 2./ Mozgóárusítás  
 3./ Mozgóbolti tevékenység (árusítás) 
 
 Közterület-használatok: 
 1./ Közterületen álló építmény 
 2./ Vendéglátó egység terasza, előkertje 
 3./ Közterületbe 10 cm-t meghaladóan benyúló reklámtábla  
    /hirdetőtábla, fényreklám, stb./ kihelyezés 
 4./ Vízfelület használat 

5./ Bérlovagoltatás 
 6./ Mutatványos hirdetményes és kistermelői tevékenység 
 7./ Építőanyag tárolás 
 8./ Lakodalmas sátor elhelyezése 
 9./ Közterületi politikai hirdetés 
  10./ Közműépítési munka  
 11./ Közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edény, reklámfelülettel 
 12./ Utcabál 
 13./ Zarándokút jelző 
 14./ Eladó gépjárművek elhelyezése 
 15./ Közterület filmforgatási célú használata 

(2)Az (1) bekezdésben engedélyezhető árusítás és a (2) bekezdésben engedélyezhető 
közterület-foglalás díjait a rendelet 2. sz. mellékletében megállapított mértékben köteles 
fizetni az engedélyes.  

 
(5) A piacok és vásárok rendjét külön önkormányzati rendelet állapítja meg.  
 



 
A közterület filmforgatási célú használata 

4.§.  
 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás 
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-
használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.  
 
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott 
képviselő-testületi hatásköröket a jegyző a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben 
gyakorolja.  
 
(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő 
témájú filmalkotások.  
 
(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke legfeljebb 50% lehet.  
 
(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.  
 
(6) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem engedélyezhető. A 
közterület-használat a többi napokon naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.  
 
(7) 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 esemény esetén az akadály elhárulása után 
azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra 
biztosítani kell.  
 
(8) Szelidi-tó üdülő területen (ideértve a Húsfoka, Bodzás, Csepegi egykori zártkerti 
területeket is) a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, 
stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.  
 
(9) Kizárólag stáb-parkolás céljából a 13/2004.(IV.29.) önkormányzati rendeletet kell 
alkalmazni vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használatot az e rendelet 
szerinti közterület-használat szerint kell alkalmazni.  
 
(10) A filmforgatás során a szomszédos lakó (üdülő) ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival 
történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E 
kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.  
 
(11) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat 
jóváhagyását meg kell tagadni.  
 
 
 
 



Hatásköri és záró rendelkezések 
 

5.§ 
 

(1) Ezen rendeletben szabályozott esetekben a közterület-árusítási használati (közterület-
foglalás) engedélyezési hatáskört a képviselő-testület az önkormányzati SZMSZ-ben 
meghatározottak szerint a jegyző részére ruházza át. A közterületi árusítási, használati 
engedélyezési eljárásra közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi 
CXL törvény előírásait kell alkalmazni. 

 
(2) Ezen rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba.  
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2004.(IV.29.) 

önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 23/2004.(VII.29), 9/2006.(V.08.), 
11/2007.(IV.27.), 17/2007.(XI.26.), 9/2008.(VI.01.), 12/2008.(VI.30.), 18/2008.(IX.15.), 
28/2008.(XII.29.), 3/2009.(I.30.), 10/2009.(III.27.), 16/2009.(VI.25.), 20/2009.(XII.17.), 
2/2010.(I.25.), 9/2010.(IV.22.), 20/2010.(XII.16.), 12/2011.(V.02.), 14/2011.(VII.04.), 
18/2011.(IX.12.), 25/2011.(I.01.), 1/2012.(I.30.), 14/2012.(IV.30.), 36/2012.(XII.17.), 
14/2013.(VI.29.), 22/2013.(XI.04.) rendelet. 

 
Dunapataj, 2014. május 19. 
 
Dusnoki Csaba sk. dr. Botykai János sk. 
polgármester jegyző 
 
Záradék:  
 
Ezen rendelet kihirdetése 2014. május 30-án megtörtént. 
 dr. Botykai János sk. 
 jegyző 
 
 
 



1. sz. melléklet 
a 8/2014.(V.30.) Önkormányzati rendelet 3.§.(2) bekezdéséhez 

 
 

Megnevezés       Dunapataj  Szelidi-tó 
 
Közterületi árusítás napi díja 
 
1.) Helyhez kötött közterületi árusítás esetén  
  (1 db. szgk. + utánfutó + 4 m2)    8.000,- Ft  8.000,- Ft 

a.) június 1-től augusztus 31-ig  
b.) szeptember 1-től május 31-ig    7.500,- Ft  - 
Minden további megkezdett m2 + 1000,- Ft/m2 

2.) Mozgóárusítás napi díja     8.000,- Ft  8.000,- Ft 
  

3.) Mozgóbolti tevékenység (árusítás) napi díja  8.000,- Ft  8.000,- Ft 
(Amennyiben az árusítás egy napon történi Dunapatajra és a Szelidi-tónál úgy egyszeri díjat 
kel megfizetni.) 
 
 
Közterület használati díjak 

Dunapataj  Szelid 
 
1.) Közterületen álló építmény hó/m2   150,- Ft  500,- Ft 
 
2.) Vendéglátó egység terasza, előkertje hó/ m2  130,- Ft          1.500,- Ft 
          nap/m2      5,- Ft    50,- Ft 
 
3.) Reklámtáblák díja      Dunapataj  Szelid 
 - határozatlan ideig engedélyezhető  hó/m2  500,- Ft     1000,- Ft 
 - alkalmi hirdetmény 10m2-ig   napi díj 500,- Ft     1000,- Ft 
 
4.) Vízfelület használati díja  hó/m2  -     1000,- Ft 
 
5.) Bérlovagoltatás, mutatványos -, hirdetményes 
 (ide értve a plakátot is) és kistermelői tevékenység  
  -hó/m2   -     600,- Ft 
  -nap/m2  25,- Ft       25,- Ft 
  -amennyiben m2-ben nem kifejezhető alkalmanként1000,- Ft  1000,- Ft 
 
6.) Építőanyag tárolás hó/m2 
 a) lakóépületnél építési engedély megkérésétől 
     használatbavételi engedély megadásáig     50,- Ft  100,- Ft 
 
 b) lakóépületnél építési engedély kéréséig vagy 
     használatbavételi engedély megadása után 500,- Ft  650,- Ft 
 
7.) Építőanyag tárolás hó/m2 
     (üdülő és egyéb épületnél)    800,- Ft  800,- Ft 



 
8.) Lakodalmas és egyéb sátor nap/m2    25,- Ft    25,- Ft 
 
9.) Közterületen elhelyezett politikai hirdetés 
     választási kampány anyag elhelyezése 

a) kampányidőszakban a választásokat 
követő 30 napjáig      engedély- és térítésmentes 

b) kampányidőszakon kívül hó/felületi m2  500,- Ft  1000,- Ft 
 
10.) Közterületen végzett közműépítési munka napi díja   8.000,- Ft  8.000,- Ft 
 
11.) Közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edény    térítésmentes 
       reklámfelülettel          

- szelektív hulladékgyűjtő edény(Vaskút)   
- magáncélú       

 
12.) Utcabál hat egységben (üzlet) egységenként/alkalom 
    (szombat 2000-tól  vasárnap 0100 óráig)  -            6000,- Ft 
 
13.) Közterületre kihelyezett zarándokutat jelző útkő   térítésmentes 
 
14.) Eladó gépjárművek elhelyezése/nap 250,- Ft  500,- Ft 
 
15.) Közterületi filmforgatás 150 m2-ig nap/m2 50,- Ft   100,- Ft 


