Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2009. (XII. 18.) ÖT. sz. rendelete
a közterület használat általános rendjéről szóló többször módosított
17/2000. (VI.30.) ÖT. sz. rendelet módosítására
1. §
A rendelet 3/A. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A város közigazgatási területén belül közterületen és a közterülettel határos felületeken
(tulajdonostól függetlenül) graffitizni tilos.”
2. §
A rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában „A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet alapján”
szövegrész hatályát veszti.
3. §
A rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„Az engedély iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani.”
4. §
A rendelet 11. § (10) bekezdésben a „banki kamat” szövegrész helyébe „jegybanki
alapkamat” szövegrész lép.
5. §
A rendelet 13. § (1) bekezdésében „a 89/1988. (XII.20.) MT rendelet 7. §-a figyelembevételével”
szövegrész hatályát veszti.
6. §
A rendelet 17. §-a hatályát veszti.
7. §
(1) A rendelet 18. § (3) bekezdése hatályát veszti.
(2) A rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„Tilos plakátot elhelyezni élőfákra, köztéri szobrokra, padokra.
Közlekedési jelzőberendezésekre, közlekedési jelzőtáblákra, villanyoszlopokra,
kapcsolószekrényekre, valamint autóbusz várók felületére csak az adott építmény
tulajdonosának hozzájárulásával helyezhetők ki plakátok.”
8. §
A rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„A közterületen kereskedelmi tevékenység végzéséhez közterület foglalási engedély
csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletbe foglaltak megtartásával adható.”
9. §
A rendelet az alábbi 3. számú melléklettel egészül ki:

Nagykőrös Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési
Iroda
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Tel.: 53/ 550-300 / 314; 329

KÖZTERÜLETHASZNÁLATI ENGEDÉLY
KÉRELEM

E-mail: uzemeltetes@nagykoros.hu

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 1500 - 1800 óráig
Szerda: 800 – 1500 óráig
Péntekek: 800 - 1200 óráig
Közterület-felügyelőkkel történő
személyes egyeztetés lehetősége:
A hivatal ügyfélfogadási napjain 915
óráig, valamint telefonon egyeztetett
időpontban

2.200,- Ft-os illetékbélyeg
Helye
Kérelmező neve:____________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________
Pontos lakcíme:_____________________________________________
Cég esetén:
Cég megnevezése:_________________________________________________________________________
Székhelye: _________________________________________________________________________
Adószám: __________________________________________________________________________
A közterület-használat helye, módja:
__________________________________________________________________________________________
A közterület-használat célja, területigénye m2:
__________________________________________________________________________________________
Időtartama:

20 _____év _____________________________ hó ___________ naptól
20_____év _____________________________ hó ____________ napig

Megjegyzés:________________________________________________________________________________
Nagykőrös, 20____________________________
__________________________
Kérelmező olvasható aláírása
__________________________
Postacíme
Telefonszáma, vagy Elektronikus levélcíme (e-mail):______________________________________________

A közterület foglalás jellegére tekintettel csatolandó mellékletek:
1.

A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata (Pl.: működési engedély, vállalkozói
igazolvány, őstermelői igazolvány, stb.)

2.
3.

Építési engedélyhez kötött épület, vagy más építmény, reklámtábla elhelyezéséhez csatolni kell az érvényes építési
engedély másolatát.
Helyszínrajzot a közterület használat helyének megjelölésével, méretezésével, ha a közterület használat nem
építési engedély köteles építmény elhelyezése céljára szolgál, a berendezés terveit olyan méretarányban, amely a
részleteket is egyértelműen ábrázolja. (Betűforma, illetve felirat egységes megjelenítése, színek megjelölése, vagy arról
készült fényképet.

10. §
A rendelet a 2010. január 1-jén lép hatályba.

Nagykőrös, 2009. december 18.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

