SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2011. (IX.22.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló 14/2001. (V.24.)
rendelete módosításáról
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A §. (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § b) pontjában, 10. § (1) bekezdés a)
pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló
14/2001.(V.24.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:
„(1) Szerencs város területén a köztisztasági szolgáltatás megszervezését a Szerencsi
Városgazda Non-profit Kft. (továbbiakban: Kft.) végzi.
(2) A közterület rendszeres tisztántartását és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenység ellátását az e rendelet 5. és 6. §-a kivételével a Kft. szervezi.
(3) E feladat ellátása során a Kft. köteles gondoskodni:
a. A belterületi utak, utcák, terek, járdák burkolatainak, a nyilvános lépcsőknek és ezek
tartozékainak, az autóbuszmegálló helyek környezetének tisztántartásáról, az ott keletkezett
szemét összegyűjtéséről és elszállításáról, az elhullott állati tetemek eltávolításáról.
b. Az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállításáról, rendszeres ürítéséről, tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről és fenntartásáról.
c. A parkok, valamint sétányaik, gyalogos útjaik tisztántartásáról, síkosságmentesítéséről, a
keletkező hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról.”
2. §
A R. 5. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Közterület alá nyúló pincehát tisztántartásáról és gondozásáról a pince tulajdonosa
köteles gondoskodni.”
3. §
A R. az alábbi 5/A. §-sal egészül ki:
„(1) Abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonosa tisztántartási kötelezettségének – felszólítás
ellenére - nem tesz eleget, az önkormányzat a szükséges munkálatokat a tulajdonos költségére
elvégezteti.
(2) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa életkoránál vagy egészségi állapotánál fogva nem
tud a kötelezettségének eleget tenni, kérheti, hogy térítési díj fizetése ellenében a munkát az
önkormányzat elvégeztesse.
(3) A (2) bekezdésben foglalt kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedülálló esetében a 250%-át, a
térítési díj megfizetése alól mentesül.
1

(4) A mentesség kérelemre adható, melyet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Jogi
Osztályának Szociális Irodáján kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell az orvosi és
jövedelemigazolást.
(5) A kérelem elbírálására a Pénzügyi Bizottság jogosult.”
4. §
A R. az alábbi 10/A. §-sal bekezdéssel egészül ki:
„(1) Útkereszteződéstől számított 10 méteres távolságon belül közlekedésbiztonságot
veszélyeztető növényzet nem telepíthető.
(2) Útpadka szélétől két méter távolságra fás szárú növény nem ültethető, egyéb
közlekedésbiztonságot veszélyeztető tereptárgy nem helyezhető el.
(3) Közterületen növényzet gondozási kötelezettség mellett ültethető.
(4) A rendelet hatályba lépése előtt telepített növényzetet az önkormányzat jogosult a
közlekedésbiztonságot veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében visszavágni vagy kivágni.”
5. §
(1) A R. 14. § (2) bekezdése alábbiak szerint módosul:
„(2) Az ingatlanokon belül járművet mosni csak úgy lehet, hogy környezetszennyező anyag
más ingatlanára és közterületre ne kerüljön.”
(2) A R. 14. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Borászati tevékenység során keletkező melléktermék és mosóvíz közterületre nem
kerülhet.”
6. §
A R. 17. §–a az alábbiak szerint módosul:
„ Állatokat közterületen legeltetni csak Szerencs Város Polgármesteri Hivatala által kijelölt
helyen szabad.

7. §
A R. 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A város azon területein, amelyek e rendelet szerint nem tartoznak más személy vagy
szervezet kötelezettségébe, a téli síktalanítási és hóeltakarítási munkálatok megszervezéséről
a Kft. gondoskodik.”
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8. §
A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul:
„(1) A gyalogos közlekedési útvonalakon, a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél,
valamint a közüzemi és közérdekű létesítményeken, illetve a hozzájuk vezető úton hórakatot
képezni abban az esetben lehet, amennyiben az a közlekedést nem befolyásolja.
(2) Útkereszteződésekben a közlekedés biztonságát veszélyeztető, a beláthatóságot
akadályozó hórakatot képezni tilos.
(3) A hó lerakására szolgáló helyeket a Polgármesteri Hivatal jelöli ki.”
9. §
A R. 23. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) Görkorcsolyát, gördeszkát, rollert a közterületen használni csak megfelelő
védőfelszerelésben és olyan módon lehet, hogy az mások testi épségét ne veszélyeztesse, a
közterület rendeltetésszerű használatában másokat ne akadályozzon és a közterületben, illetve
a közterületi tárgyakban, a köztérrel határos ingatlanokban kárt ne tegyen.”
10. §
A R. 24. §-a az alábbiak szerint módosul:
„(1) Közterületet jelen rendelet mellékletében megjelölt célokra lehet rendeltetésétől eltérően
igénybe venni.
(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért fizetendő díjakat a rendelet melléklete
tartalmazza.”
11. §
(1) A R. 26. § (1) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Képviselő-testület műemlékvédelmi, környezetvédelmi, idegenforgalmi okból, a
városkép védelme érdekében az alábbi középületeken, közterületeken, valamint az itt
elhelyezett valamennyi műtárgyon és épületen megtiltja a hirdetmények, plakátok és molinók,
továbbá egyéb hirdetési felületek és reklámhordozók kihelyezését:
a. Posta utca, Huszárvár utca, Sallai utca, Kisvásártér piactér, Vasútállomás előtti tér,
Geisenheim tér, Rákóczi út. Bekecsi út;
b. az a. pontban felsorolt területeken, továbbá a 37-es sz. fkl. út szerencsi átkelési
szakaszán található közvilágítási lámpaoszlopok és kandeláberek;
c. közterületen lévő valamennyi fa, bokor, egyéb dísznövényzet;
d. Rákóczi vár falazata;
e. közterületen lévő műtárgyak;
f. önkormányzati tulajdonban lévő intézmények, lakóházak, üzletek, irodaházak,
autóbuszvárók falazata, homlokzata.”
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(2) A R. 26. § (2) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„c. választási kampányidőszakban választási plakátot kihelyezni az (1) bekezdésben
tilalmazott helyeken önkormányzati tulajdonban álló létesítményeken kizárólag az
önkormányzat által készíttetett, a Pénzügyi Bizottság által – a választás kitűzéséig –
meghatározott helyszíneken kihelyezett, e célt szolgáló táblákon lehet.”
(3) A R. 26. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Szerencs város közigazgatási területén mobil plakátot elhelyezni kizárólag a
Polgármesteri Hivatal által, erre a célra kihelyezett hirdetőtáblákon lehet.”
(4) A R. 26. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Mobil megállítótábla közterületen kizárólag engedéllyel, a Polgármesteri Hivatal által
kiadott regisztrációs számmal ellátva, közterület használati díj ellenében helyezhető el.”
(5) A R. 26. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Molinót elhelyezni az Önkormányzat engedélyével és a Magyar Közút Non-profit Zrt.
külön hozzájárulásával kizárólag a 37. sz. fkl. út körforgalmi csomópontjánál a Jókai Mór út
irányában, valamint a Rákóczi Ferenc út és Ondi út csatlakozásánál lévő forgalomirányító
lámpás kereszteződésnél a Béke utca irányában lehet.”
(6) A R. 26-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közerkölcsöt sértő, a lakosság megbotránkoztatására alkalmas plakátok és
reklámhordozók elhelyezése tilos. Az ilyen tartalmú hirdetményeket a Polgármesteri Hivatal a
kihelyező költségére eltávolítja.”
12. §
A R. az alábbi 31/A. §-sal egészül ki:
„Szerencs Város Önkormányzata és intézményei, társulásai valamint az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságok közterület használat iránti igényüket kötelesek
bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban, de a közterület használati díjfizetési kötelezettség alól
mentesülnek.”
13. §
(1) A R. 32. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az e rendeletben foglalt rendelkezések nem érintik a Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervek és a Rendőrség általános feladat és hatásköréből fakadó ellenőrzési és intézkedési
jogkörét.”
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(2) A R. 32. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(7) Aki a 4/A.§, 5.§ (1), (2), (5) bekezdése,5/A § (1) bekezdése, 6.§, 8.§, a 10.§ (3),(4)
bekezdés, a 10/A. §(1),(2),(3) bekezdése, a 11.§ (1), (2) bekezdése, a 13.§, 14.§, 15.§ (1), (2)
ekezdésének a 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet által nem szankcionált rendelkezéseit, a
18.§, 19.§ (2) bekezdése, a 20.§, 21.§ (1) bekezdése, a 22.§, 23.§ (1) bekezdése, (2) bekezdés
első mondatában és az (5) bekezdésben, 25.§, 26. §-ban foglaltakat megszegi, az azokban
foglalt kötelezettségeknek nem tesz eleget, szabálysértést követ el, és 50.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.”
14. §
A R. 1. számú melléklete a jelen rendelet melléklete szerint módosul.
15. §
(1) Hatályát veszti a R. 7. §-a és a 27. § (2) bekezdése.
(2) Jelen rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba, és 2011. október 2-án hatályát veszti.

Szerencs, 2011. szeptember 22.

Dr. Ináncsi Tünde sk.
jegyző

Dr. Egeli Zsolt sk.
alpolgármester
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Melléklet a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló 23/2011. (IX.22.)
rendelethez
KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJÖVEZETEK ÉS DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA
I.
díjövezet
Rákóczi út, Gyár út, Nyár út, Posta út, Huszárvár út, Sallai út, Bajcsy-Zsilinszky út 2-12
számok között, Kossuth tér, Kossuth út, Jókai út, Ondi út 1-15-ig (az ABC áruházig),
MÁV Állomás előtere, Geisenheim tér, illetve ezen területekhez csatlakozó közterületek
30 méteres körzetben.
II.
díjövezet
A város belterületének I. díjövezetébe nem tartozó területei.
.

A közterület használat célja
1.

2.

3.

4.

A közterület használat díja (nettó)
I. díjövezet
II. díjövezet
2
400 Ft/m /hó
200 Ft/m2/hó

a.) A közterületen 10 cm-en túl
benyúló
üzlethomlokzat,
kirakatszekrény,
hirdetőberendezés felületben számolva
b.) A közterületen 10 cm-en túl
200 Ft/m2/hó
benyúló
üzleti
védőtető,
ernyőszerkezet, kivéve a cégfelirat
(cégér)
vízszintes
vetületben
számolva
Árusító és egyéb fülke
a.) Alapellátást biztosító
6000 Ft/m2/év
b.) Egyéb
12000 Ft/m2/év
c.) Hírlap árusító fülke
4000 Ft/m2/év
Hirdető-berendezés,
reklámberendezés
a.) Mozgatható reklámberendezés
4000 Ft/db/év
(max. 1,0 m magasságú és max. 0,7
m szélességű reklámfelületig)
b.) Molinó: úttest felett min. 4,5 m
1000 Ft/db/nap
magasságban
elhelyezve(felszerelve)
Alkalmi tevékenység hirdetése
max. 5 nap időtartamra
a.) 1 m2 hirdetőfelületig
- 0-5 db hirdető
berendezés:
400
Ft/db/alkalom
- min 5 db és max. 10
hirdető berendezés: 320
Ft/db/alkalom
10
db
hirdető
berendezés felett: 240
Ft/db/alkalom
2
b.) 1-4 m hirdetőfelületig
1200 Ft/db/alkalom

200 Ft/m2/hó

4800 Ft/m2/év
8000 Ft/m2/év
4000 Ft/m2/év

3200 Ft/db/év

800 Ft/db/nap

- 0-5 db hirdető
berendezés:
400
Ft/db/alkalom
- min 5 db és max. 10
hirdető berendezés: 320
Ft/db/alkalom
- 10 db hirdető
berendezés felett: 240
Ft/db/alkalom
1200 Ft/db/alkalom
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5.
6.
7.

Tevékenység helyét jelző, eligazító
tábla
Közterületről
igénybe
vehető
bankautomata
Építési munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag elhelyezés
engedélyezhető a használatbavételi
engedély kiadásáig, ha építési
engedéllyel rendelkezik, valamint
saját telken a tárolás nem
megoldható.
a.) Új lakás építése, lakásfelújítás
b.) Nem lakáscélú épületek,
építmények, udvar burkolatok
felújítása
c.) Építési törmelék kizárólag
konténerben tárolva
d.) Földtárolás

8.

9.
10.
11.

12.
13.

a.)
Alapellátást
szolgáló
idényjellegű árusítás
b.) Egyéb idényjellegű árusítás
c.) Alapellátást szolgáló alkalmi és
mozgóárusítás. Helyhez kötött
árusítás esetén max. 5 m2-ig
d.)
Egyéb
alkalmi
és
mozgóárusítás. Helyhez kötött
árusítás esetén max. 5 m2-ig
Közterület felé történő közvetlen
árusítás
Vendéglátó ipari előkert
Üzleti szállítás, vagy rakodás
alkalmával
göngyölegek
elhelyezése, árukirakodás
Eseti rendezvények
Mutatványos tevékenység, cirkusz

14. Közterületen járműből történő
hangos hirdetés 8.00-18.00 óráig.
Ennek minősül a zenei szignál is
15. Gépkocsi tároló
a.) 20 m2 alapterületig

3750 Ft/db/hó

3000 Ft/db/hó

15000 Ft/db/hó

15000 Ft/db/hó

200 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/hó

200 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/hó

500 Ft/konténer/nap, de
min. 2500 Ft
100 Ft/m2/nap, de min.
1000 Ft
1000 Ft/m2/hét

500 Ft/konténer/nap, de
min. 2500 Ft
100 Ft/m2/nap, de min.
1000 Ft
800 Ft/m2/hét

1600 Ft/m2/hét
1000 Ft/egység/nap

1200 Ft/m2/hét
1000 Ft/egység/nap

1600 Ft/egység/nap

1600 Ft/egység/nap

3000 Ft/árusítóhely/hó

3000 Ft/árusítóhely/hó

800 Ft/m2/hó
1500 Ft/m2/nap

800 Ft/m2/hó
1200 Ft/m2/nap

400 Ft/m2/nap
8000 Ft/nap
és bruttó 20000 Ft
kaució fizetendő, a
közterület előírtak
szerinti helyreállítása
esetén a kaució teljes
összege visszajár
3000 Ft/alkalom

200 Ft/m2/nap
8000 Ft/nap
és bruttó 20000 Ft
kaució fizetendő, a
közterület előírtak
szerinti helyreállítása
esetén a kaució teljes
összege visszajár
3000 Ft/alkalom

2000 Ft/m2/év

1600 Ft/m2/év
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b.) minden további m2
17. Szerencse játékkal kapcsolatos
árusítás
18. Géperejű járművek, gépkocsik,
taxik állomáshelye

4000 Ft/m2/év
7500 Ft/m2/nap

2400 Ft/m2/év
6000 Ft/m2/nap

1200 Ft/db/hó

960 Ft/db/hó

8

