
Abony Város Önkormányzata 

  

8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

a közterületek eltérő használatáról 

 

(egységes szerkezetben az 5/2018. (II. 07.) önkormányzati rendelettel) 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése 

szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) e) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, továbbá Magyarország 

helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, 

107. §-ában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8.§ (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012.évi II, törvényben, a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvényben, a kereskedelemről szóló 

2005. évi CLXIV. törvényben, a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 

210/2009. (IX.29.) Kormányrendeletben, az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletben, a közúti közlekedés 

szabályairól szóló 1/1975. ( II.5.) KPM-BM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. Az önkormányzati rendelet hatálya 
 

1. §1 

 

(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden Abony város belterületén lévő és az 

önkormányzat tulajdonát képező közhasználatú zöldterületre is. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

 a) az önkormányzat által fenntartott vásárra és piacra, illetve az ott folytatott  árusításhoz 

szükséges területhasználatra, 

 b) a fizető parkolóhelyek használatára és az ezzel kapcsolatos díj megfizetésére, kivéve 

 ha a fizetett parkoló területén a parkolás közszolgáltatás szünetel, 

 c) gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. 

 évi XXXVI. törvény hatálya alá tartózó közterület használatra. 

 

(3) A közterületek filmforgatási célra történő használatba adására, valamint a választással 

kapcsolatos hirdető berendezésekre és hirdetmények elhelyezésére vonatkozó szabályokat 

külön önkormányzati rendeletek tartalmazzák. 
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2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

(1) A rendelet alkalmazása során az itt nem meghatározott fogalmak tekintetében az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvényben, az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendeletben, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közutak 

igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendeletben a közúti közlekedés szabályairól 

szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II, 

törvényben, gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008.évi XLVIII. törvényben, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben, a 

kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 

Kormányrendeletben meghatározott fogalmak alkalmazandók. 

 

(2)2 Az (1) bekezdésben foglaltakon túl: 

 a)   Idény-jellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett, 

 árusítóhelyre alapozott, időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy 

 szezonra, illetőleg eseményre szóló kereskedelmi, javító, szolgáltató tevékenység. 

b) Üzlet előtti kitelepülés: a közterülettel határos üzletek közterületen történő  árusítása 

amennyiben a közlekedési feltételek biztosítottak. 

 c) közúti közlekedésben való részvétel feltételeinek meg nem felelő jármű:  

ca) hatósági jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen 

jelzéssel vehet részt, 

cb) a központi gépjármű-nyilvántartásból megállapíthatóan a közúti forgalomban részt 

venni nem jogosult jármű  

cc)  baleset következtében károsult és elhagyott jármű, 

     cd)  műszaki okból  üzemképtelenné vált jármű. 

 

3. Általános alapelvek 

 

3. §3 

 

(1) A közterületet rendeltetéstől eltérően használni az e rendeletben szabályozottak szerint 

közterület használati engedély alapján lehet. 

 

(2) Amennyiben a közterület használata közút, járda, illetve a közút területének közlekedésre 

szolgáló részére vonatkozik, a tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulásával 

végezhető. 

 

(3) A rendelet alkalmazása szempontjából a város az 1. számú melléklet szerint központi 
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belterületre és egyéb belterületre került felosztásra. 

 

(4) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie írásban, aki a közterületet használni 

kívánja. A kérelmet a közterület tényleges használatának megkezdése előtt legkésőbb 8 nappal 

elő kell terjeszteni. ( Rendelet 2. sz.melléklet) 

 

(5) Ha a közterület használat jellegénél fogva -  jogszabály rendelkezése alapján - más 

hatósági engedélyhez, bejelentéshez, hozzájáruláshoz, tanúsítvány meglétéhez kötött a 

kérelmezőnek nyilatkoznia kell ezek meglétéről, vagy ha azok beszerzésére az általános 

közigazgatási rendtartás hatálya alá tartozó eljárásban történik, a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg kezdeményeznie kell azok beszerzésére vonatkozó eljárást.  

 

(6) Közterületi értékesítés keretében a kereskedelmi tevékenységek feltételeiről szóló 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 5. mellékletében felsorolt termékek forgalmazhatóak. 

 

(7) A magasabb szintű jogszabályokban engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más 

ilyen tevékenység folytatására vonatkozó közterület használati kérelem esetén a kérelmező 

nyilatkozik arról, hogy ezen engedélyekkel, hozzájárulásokkal rendelkezik, vagy 

kezdeményezi az azok megszerzéséhez szükséges eljárás lefolytatását. 

 

(8) A város közterületén tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely meghaladja a környezeti 

zaj és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM 

együttes rendeletben meghatározott határértékeket. Ezen tilalom hatálya alá tartozik a stabil- 

és hordozható hangosító berendezés használata, a nap minden szakaszában. 

 

(9) Közterületi zenés rendezvények január 1-től június 30-ig 19.00 óráig, július hó 1-től 

szeptember hó 30-ig - 23.00 óráig, október 1-től december 30-ig 19.00 óráig tarthatók. Ettől 

eltérni csak az Önkormányzat által előre meghirdetett rendezvények megvalósítása esetén 

lehet. 

 

(10) A mobil, mozgatható árusító helyeket naponta - az árusítás befejezése után - közterületről 

el kell távolítani.  

(11) Mutatványos, cirkuszi tevékenység végzésére csak olyan eszközök állíthatók fel, melyek 

az érvényben lévő biztonságtechnikai előírásoknak megfelelnek, és erről tanúsítvánnyal 

rendelkeznek.  

 

(12) A közterület-használat szabályainak megtartását a hatóság, a közterület-felügyelő, 

valamint a jogszabály szerint ellenőrzésre jogosult más szerv ellenőrizheti. 

 

(13) A használó a közterület-használati díjat a közterület használati engedélyben foglaltak 

szerint köteles megfizetni akkor is, ha az engedélyben rögzített közterület használat nem 

valósul meg.  

 

(14) A közterület használatát engedélyező határozat helyett hatósági szerződés köthető.   

 

(15) Ha a közterület-használat jellegénél fogva településképi bejelentéshez kötött, a 



településképi bejelentés - az (5) bekezdéssel összhangban - megelőző eljárásnak minősül. 

 

(16) A fás szárú növények közterületen történő telepítésére, ültetésére vonatkozóan is   – 

kivéve a közterületen lévő fás szárú növények kivágása miatt a jegyző által előírt pótlási 

kötelezettséget – közterület-használati engedélyt kell kérni.” 

 

II. fejezet 

 

4. Közterület használati kérelem 

 

4. §4 

 

(1) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyt kérő nevét és lakóhelyének címet, vagy telephelyének címét adószámát, 

b) a közterület-használat célját és időtartamát, 

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 

d) az engedélyben előírtak betartásáért és az elfoglalt terület helyreállításáért felelős 

személy nevét, címét. 

(2) A közterület használati engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) Utcabútor, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés méretarányos rajzát vagy 

fotóját és leírását, a színek, méretek és anyagának megjelölésével, 

b) Léptékes helyszínrajzot, elhelyezési vázlatot az érintett közterület megnevezésével, 

c) Mutatványos tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott eszközök és 

berendezések érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat másolatát, azzal, hogy a 

tanúsítvány hiánya nyilatkozattal nem pótolható,  

d) Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet papír alapon 

benyújtott kérelme esetében a képviseleti jogosultságot igazoló aláírási címpéldány 

másolatát, 

e)  Amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, 1:1000 vagy 1:500 

méretarányú forgalomelterelési tervet, 

f) Közterületi értékesítés, idényjellegű árusítás, alkalmi árusítás, és üzlet előtti kitelepülés, 

mozgóbolt esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet, 

g) Vendéglátó ipari előkert, terasz, kerthelyiség esetén a mozgatásra zajt keltő bútorok 

megjelölését,  

h) A 3.§ (16) bekezdése szerinti esetben helyszínrajzot, és telepítendő fás szárú növény 

faját. 

 

5. Közterület használati engedély tartalma 

 

5. § 
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A közterület használati engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes nevét, címét, székhelyét, 

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterület-

használat milyen feltétel bekövetkezéséig tart; 

c) a közterület-használat helyének, használati módjának, mértékének és feltételeinek 

meghatározását; 

d) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot 

helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, 

e) a fizetendő használati díj mértékét, fizetésének módját, 

f) építési munkálatok, valamint építőanyagok és szerkezetek tárolása esetén azt, hogy 

a tárolt anyagok, eszközök nem akadályozhatják sem a gyalogos, sem a 

járműforgalmat; 

g) zöldterületet is érintő munkavégzés esetén a növényzet védelmének kötelezettségét 

és szükség esetén az eredeti állapot helyreállítását; 

h) azt, hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környezettét tisztán tartani, 

a göngyöleg és szemét naponkénti elszállításáról, valamint közterületi létesítmény 

esetén annak karbantartásáról gondoskodni. 

 

6. A közterület rendeltetéstől eltérő használata 

 

6.§5 
 

Közterületet közterület-használati engedélyben foglaltak szerint és az abban meghatározott 

használati díj megfizetése ellenében, rendeltetéstől eltérően használni különösen az alábbi 

esetekben lehet: 

 

a) a közterületbe nyúló hirdető- berendezés, önálló hirdető-berendezés cég és címtábla, 

hirdető oszlop, hirdetőtábla, megállító tábla, reklámtábla, kirakatszekrény 

elhelyezésére, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésére, ha a közterületbe 10 

cm-en túl nyúlik be, 

b) közterületbe nyúló lépcső, üzlethomlokzat, védőtető, előtető, szezonális jelleggel 

ernyőszerkezet, 

c) tartós elárusító hely (pavilon, kioszk); mobil (mozgatható) idényjellegű, vagy 

ideiglenes elárusító hely létesítése, 

d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése, 

e) mozgóbolti kereskedelmi tevékenység végzéséhez, 

f) vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség kialakítása és üzemeltetése, 

g) kiállítás, vásár, cégbemutató (reklámtevékenység), sport-, és kulturális rendezvények, 

h) mutatványos és cirkuszi tevékenység végzése, az ezen tevékenységet szolgáló 

építmény, jármű, vagy egyéb berendezés   elhelyezése, 

i) üzlet előtti (az üzlet homlokzatával érintkező közterületen) idényjellegű, vagy 
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ideiglenes kitelepülésre, amennyiben az üzemeltető, illetve tulajdonos érvényes 

működési engedéllyel rendelkezik, 

j) közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételére, építési munka végzésére 

igénybe vett építési munkaterület céljára, 

k) közterületen tartandó rendezvények esetén, 

  l ) közúti közlekedésben való részvétel feltételeinek meg nem felelő jármű 10 napon túli    

közterületen történő tárolására. 

 

7.Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

 

7.§6   
 

Nem kell közterület-használati díjat fizetni:   

 

a) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló 

létesítményekért és tárgyakért, 

b) műemlékvédelem alatt álló építmények felújítási munkálataival kapcsolatos közterület-

használatért, 

c) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek 

gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. 

(XII.30.) kormányrendelet szerinti jótékonysági célú adománygyűjtésre, vagy 

rendezvényre, 

d) az önkormányzat által, illetve megbízásából szervezett rendezvények esetén, továbbá 

nem haszonszerzés céljából sport és kulturális rendezvény tartása során a népművészek, 

népi iparművészek, kézművesek, hagyományőrző népi kismesterségek képviselői 

részére önmaguk által előállított, gyártott saját termékek árusítására, továbbá 

„látványtevékenység” során, mesterségeik bemutatásához kapcsolódó tevékenységekért, 

 ide nem értve a  rendezvény során kereskedelmi, vendéglátó ipari tevékenységet 

végzők (  így különösen:  büfé amely ételt-italt árusít, látványpékség, cukorkaárus, 

vattacukorárus) 

e) ha az önkormányzat saját beruházásban, illetve megrendelésre épülő létesítmények 

kapcsán biztosítja a közterületet, 

f) a használónak, aki a felújításra szoruló zöldfelületet az előzetesen benyújtott terveknek 

megfelelően felújítja és folyamatosan gondozza az arra vonatkozó engedélyben 

foglaltak szerint, 

g) köztárgyak elhelyezéséért az országos településrendezési és építési követelményekről  

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti engedély birtokában, 

h) a használónak, aki – a polgármester engedélyével – saját költségén végzi önkormányzati 

út javítását, építését, karbantartását a polgármesteri engedélyben foglalt ideig és 

helyszínen, illetve az építéshez, karbantartáshoz megvásárolt, kifejezetten annak során 

felhasznált, illetve azt követően kimaradt anyagok tárolásához. 

i) mobil virágláda kihelyezése ha:   

                                                           
6 Módosította: Abony Város Önkormányzat 5/2018. (II. 07.) önkormányzati rendeletének 6. §-a. Hatályos: 2018. 

február 08-tól 



ia) a virágládák a parkolási lehetőséget nem vonják el, a hókotrást, a gyalogos és 

gépjárműforgalmat nem akadályozhatják, 

 ib) a virágládák elbonthatóak és áthelyezhetőek 

 ic) a virágládák elsődlegesen természetes anyagúak( pl: fa, cserép, faragott kő) 

 id) a virágládának a település- és utcaképpel összhangban állnak. 

 j) funkcionális utcabútor kihelyezése esetén, ha azon a kihelyező (adományozó) nevének, 

cégnevének feltüntetésén túl reklám felület nem található, 

k) közúti közlekedésben való részvétel feltételeinek meg nem felelő jármű 10 napot meg 

nem haladó időtartamú közterületen történő tárolása esetén, 

l) a 3.§ (16) bekezdése szerinti esetben. 

 

8. §7 

 

(1) A közterület használatára vonatkozó kérelem indokolt esetben megtagadható, ha az: 

a) közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására irányul, 

b) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a lakosság nyugalmának túlzott mértékű 

zavarásával járna, 

c) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, illetve 

veszélyeztetné a közrendet, a közbiztonságot, 

d) sértené a városképet, 

e) indokolatlanul korlátozná a település közlekedését vagy  

f) a közlekedés biztonságát veszélyeztetné. 

 

(2) Az (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással nem tagadható meg a közterület használatára 

vonatkozó engedély kiadása, ha kérelem összhangban van a tárgyban hozott végrehajtható, 

vagy véglegessé vált építéshatósági, vagy településképi bejelentési döntéssel. 

 

8.Közterület használati díj 

 

9. § 

 

(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. 
 

(2) A díj éves, havi vagy napidíj.  Az éves díjat - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -

negyedéves részletekben kell megfizetni. 

 

(3) Ha a megállapított közterület-használati díj egy évre számított összege nem haladja meg a 

20.000 forintot, úgy a jogosult köteles a díjat évente egy összegben, elsőként a határozat 

közlésétől számított tizenöt napon belül megfizetni. 

 

(4) Egyéb esetben az első havidíjat, illetve éves díj esetén az első negyedévi részletet a 

közterület-használati hozzájárulásról szóló határozat közlésétől számított tizenöt napon belül 

kell megfizetni, havidíjat havonta előre, a tárgyhó tízedik napjáig kell megfizetni. 
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(5) A közterület-használati díj alapját képező díjtételeket a 3. melléklet határozza meg. A 

díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.  

 

(6) A közterület használati díj legkisebb mértéke nem lehet kevesebb 2.000.- Ft-nál 

közterület használati engedélyenként. 

 

 

9. A közterület használati engedély érvényessége 

 

10. §8 

 

(1) Megszűnik a közterület-használati hozzájárulás: 

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével, 

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével, 

c) a használatba adott közterület tulajdonosa, illetve művelési ága megváltozásának 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével, 

d) abban az esetben, ha a közterületen folytatott tevékenységre való jogosultság 

megszűnik, 

e) a jogosult halálával, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

esetén a jogutód nélküli megszűnésével, 

f) abban az esetben, ha a jogosult bejelenti a hatóság felé, hogy a közterület használatával 

felhagy, 

g) a közterület használatát és rendjét szabályozó jogszabályok közterület-használati 

hozzájárulást szabályozó rendelkezéseinek a megváltozása esetén, valamint 

h) ha a hatóság visszavonja, 

i) ha a közterületen lévő eszköz, tárgy, építmény eltávolítására más hatóság végrehajtható 

vagy végleges döntéssel kötelezte. 

 

(2) A polgármester fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el. A 

közterület-használat szünetelésének ideje határozott időre szóló hozzájárulás esetén nem 

számít bele a közterület-használat időtartamába. A közterület-használati hozzájárulás 

szünetelésének ideje nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás időtartamának lejártáig 

hátralévő idő. A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-

használati díj időarányos részét vissza kell fizetni. 

 

(3) A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni: 

a) ha a jogosultnak legalább háromhavi közterület használati díjhátraléka van, és azt 

felszólításra tizenöt napon belül nem fizeti meg, vagy 

b) ha a jogosult a közterületet a hozzájárulástól eltérő módon, célra használja. 

 

(4) A közterület-használati hozzájárulás visszavonható, ha 

a) a tevékenységgel érintett lakosság nyugalmát zavarja, vagy 
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b) közérdekből a közterület más célú hasznosítása szükséges, 

c) ha a jogosult a közterületet használati engedélyben rögzítettnél nagyobb területet 

használ.” 

 

 

10. Hozzájárulás nélküli közterület-használat jogkövetkezményei 

 

11. §9 

 

(1) Aki a közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő módon 

vagy mértékben használja (szabálytalan közterület használat) , az engedély nélküli használat 

tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj kétszeresét köteles megfizetni. 

 

(2) A szabálytalan közterület használat esetén egyebekben az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr)    ideiglenes intézkedésre, 

hivatalbóli eljárásra és végrehajtásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.” 

 

III. fejezet 

11. A reklám és hirdető berendezések elhelyezésének általános előírásai 

12. §10   

(1) A reklámmal, reklámhordozókkal, illetve reklámhordozót tartó berendezéssel kapcsolatos 

közterület használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során érvényesíteni kell a 

településképi bejelentési eljárás során megállapított kikötéseket. 
 

(2) Közterület-használati engedélyt kell kérni minden közterületen elhelyezett, közterületbe 

10 cm-en túl benyúló, épület homlokzatára merőlegesen elhelyezett szabadtéri reklám 

elhelyezéséért. 

(3) Autóbuszvárókon, kandeláberen, köztéri szobron, utcabútoron, közterületi korláton, 

mozgáskorlátozottak részére készített rámpán rendeltetésszerűen hirdetés céljára szolgáló 

létesítmények ( hirdető berendezés) kivételével hirdetés nem helyezhető el. E reklámokat a 

közterület-felügyelet eltávolítja.  

 (4) A választással kapcsolatos hirdető berendezésekre és hirdetmények elhelyezésére a 

választási plakátok elhelyezéséről szóló 9/2014. (III.04. ) önkormányzati rendelet, valamint a 

külön törvény szabályozásai az irányadók. 
 

(5) Hirdető berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület, illetve a 

szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve a közterület fenntartási 

munkálatokat.  

(6) Amennyiben a reklámtevékenység szórólapozással,  hirdetési célú járművel, hangos 

reklámmal, egyéb mozgatható transzparenssel valósul meg a közterület használat díjának 

alapját a tevékenység időtartama és darabszáma határozza meg. 
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(7) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontja szerinti mozgóbolt a 

(6) bekezdés szerinti hangos reklámra vonatkozó fizetési kötelezettség alól mentesül.” 

 

12. Üzlet előtti saját áru árusítása, üzlet előtti kitelepülés 

 

13. §   

 

Az üzlettel rendelkező vállalkozó (kereskedő) árukészletét (kizárólag az üzletben ténylegesen 

forgalmazott termékeket) - közterület-használati engedéllyel - az üzlet homlokzatával 

érintkező közterületen árusíthatja. 

 

13.Vendéglátó-ipari előkert kialakításának és üzemeltetésének szabályai 

 

14. § 

 

(1) A város területén vendéglátó-ipari előkert kialakítása és üzemeltetése idényjelleggel, 

április 1. – december 31. között időszakban engedélyezhető. 
 

(2) A vendéglátó-ipari előkert korlátja csak élőnövényzettel, vagy virágládával díszített, 

részleges lezárású lehet.  Az előkertben használt, mozgatásra zajt keltő bútorok esetén a 

közterület- használatát engedélyező határozatában a zajcsökkentésre vonatkozó előírásokat 

tehet. 

 

(3) Vendéglátó-ipari előkertek nyitva tartása 22.00 óráig engedélyezhető. 

Közterületi zenés rendezvények esetén a rendezvény 200 m-es körzetében a vendéglátó  ipari 

egységek előkertjei, teraszai nyitva tartása a rendezvény időtartamára kitolódhat. 

 

 

14.Közterületen tartandó rendezvények rendje, rendezés feltételei és követelmények 

 

15. §11 

 

(1) Rendezvény megtartására vonatkozó igényt a rendezvény szervezésével megbízott nyújtja 

be. Engedély csak abban az esetben adható, ha a kérelemben megjelölésre kerül: 

 

a) a főrendező személye, aki a rendezvény egészéért teljes felelősséggel tartozik, 

b) a résztvevők várható száma, 

c) a rendezvényt reklámozó reklámhordozók  kihelyezésének helye, 

d) a rendezvény technikai jellegéből adódó, szükséges technikai igények felsorolása, s 

azok biztosítási forrásának megjelölése, 

e) amennyiben a rendezvény a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján engedély köteles akkor az 

engedélyező hatóság által kiadott, a rendezvényt engedélyező határozat. 

 

(2) A rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles gondoskodni, 

                                                           
11 Módosította: Abony Város Önkormányzat 5/2018. (II. 07.) önkormányzati rendeletének 11. §-a. Hatályos: 

2018. február 08-tól 



megfelelő számú szeméttartó kihelyezésével, állandó ürítésével. Az igénybe vett területet és 

az elvonuló útvonalakat - a rendezvényt követő nap 6.00 óráig az eredeti rendeltetésnek 

megfelelő állapotban kell visszaállítani. 

 

(3) A rendezvény ideje alatt az országos településrendezési és építési követelményekről  

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 99.§-a szerinti megfelelő számú illemhely 

biztosításáról a rendezőknek kell gondoskodnia. 

 

(4) A rendezvény ideje alatt a hangosító berendezések használatára a jelen rendelet 3. §. (8) 

és (9) bekezdéseiben meghatározottak az irányadók. 

 

(5) Amennyiben a rendezvény: 

a) egész, vagy több napos időtartamú, 

b) út vagy egyéb közterület lezárását teszi szükségessé, 

c) járművek vagy gyalogosok forgalmát akadályozza, 

az eltérő használatra szóló kérelmet  20 nappal, egyéb esetben  15 nappal a kért időpont előtt 

kell benyújtani, a szükséges egyeztetések elvégzése céljából.” 

 

15. Hatósági jelzés nélküli és az üzemképtelen járművek tárolása, elszállítása 

 

16. §12 

 

(1) Közterületen közúti közlekedésben való részvétel feltételeinek meg nem felelő jármű – e 

rendelet 7.  § i) pontjában meghatározott időtartamon túl - közterület használati engedély 

nélkül nem tárolható. Az üzembentartó az üzemképtelenné vált járművet saját költségén 

köteles a közterületről eltávolítani. 

 

(2) Az közúti közlekedésben való részvétel feltételeinek meg nem felelő jármű tárolására 

közterület-használati engedély csak határozott időre, - legfeljebb 30 napra - és csak 

mellékútvonalra adható. 30 napon túl a közúti közlekedésben való részvétel feltételeinek nem 

megfelelő jármű tárolására közterület használati engedély az e rendelet 3. sz. melléklete 15. 

pont szerinti díjtétel mellett adható. 

 

(3) A közterület használati engedély nélkül tárolt jármű tulajdonosát, üzembentartóját 

amennyiben személye ismert a jegyző írásban köteles felszólítani a járművének közterületről 

3 napon belül történő eltávolítására. 

 

(4) A hatósági elszállításnál a jármű műszaki állapotát a jegyző képviselője - szükség esetén 

szakértő bevonásával - állapítja meg és erről jegyzőkönyvet és fényképfelvételt készít. 

 

(5)  A tároló hely kijelöléséről, s fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. 
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(6) A jegyző az elszállítás napjától számított 15 napon belül az üzembentartót vagy a 

tulajdonost írásban felszólítja, hogy a járművet a tárolás helyéről 30 napon belül szállíttassa 

el. Ismeretlen tulajdonos (üzembentartó) esetén a felszólítás a helyben szokásos úton történik. 

 

(7)   A (4-6) bekezdésben lévő szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha KRESZ szerint a 

közterület-felügyelet a közút kezelője a jármű elszállításáról intézkedik.” 

 

17. § 

 

(1)  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése 

szerinti 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, 

pótkocsi, autóbusz közterületen nem tárolható. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott járművek tárolása történhet: 

 

a) bértárolásra kijelölt telephelyen, 

b) saját telephelyen, továbbá 

c) méretei alapján alkalmas építési telken, ha azt egyéb szabályozás nem tiltja. 

 

(3) Egyéb gép, berendezés, adapter így különösen: eke, borona, vetőgép,…stb. tárolására az 

általános szabályok az irányadók. 

 

(4)  A (1) bekezdés vonatkozásában tárolásnak minősül, ha a jármű 22-06 óra között 

folyamatosan közterületen áll, kivétel tehergépjárművek esetén a ki és bepakolásra fordított 

1 óra.   

 

(5) Gépjármű üzemeltetése, karbantartása, balesete során, a közterületen keletkezett 

szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell szüntetnie és a terület eredeti állapotát 

vissza kell állítania. 

 

18. § 

(1) Ha a járműnek tulajdonosa, üzembentartója nem állapítható meg, a járművön jól látható 

helyen a közterületről történő elszállítási kötelezettségre történő felhívást kell elhelyezni 

határidő megjelölésével. 

 

(2) Amennyiben a határidő elteltével a jármű közterületről történő elszállítása nem történik 

meg, a jegyző gondoskodik annak a tárolási helyre történő elszállíttatásáról. A tulajdonos 

személyének megállapítása érdekében jogosult a járművet felnyittatni. Az erről készült 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járművön talált tárgyakat is. 

 

 

(3) Amennyiben a tulajdonos személye nem állapítható meg a  járművek és bennük talált 

dolgok értékesítésére és megsemmisítésére a talált tárgyak kezelésére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

 

16. Építési munka 



19. § 

 (1) Építési munkával kapcsolatos építő anyag, törmelék továbbá építéshez kapcsolódó 

létesítmények, eszközök (pl.: betonkeverő, építési állványzat, konténer és tartozékai,...) 

közterületen történő tárolása, elhelyezése esetén  az építtető köteles a sittet, építési és egyéb 

törmelékeket a szükséges gyakorisággal elszállítatni, a „szóródó” anyagok kaloda közötti 

tárolását vagy letakarását, az építési terület környékének állandó és folyamatos tisztántartását 

elvégezni. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közterület használati engedély egy évben legfeljebb 

egyszeri, összesen 120 napra adható ki.  A 120 nap tárgyéven belül több részletben is igénybe 

vehető. Az igénybe vehető napokról a közterület-felügyelet nyilvántartást vezet. 
 

(3) Építési engedély, bejelentés és egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenység 

esetén a (2) bekezdés szerinti időtartamra az e rendelet 3.számú mellékletében meghatározott 

díj 50%-át kell megfizetni. 

 

(4) Egyéb építési tevékenység esetén évente legfeljebb 30 napig az e rendelet 3.számú 

mellékletében meghatározott díj 50 % - át kell megfizetni. 

 

IV. fejezet 

17. A közhasználatú zöldterületek 

 

20. § 

 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület: a város belterületén lévő 

és az önkormányzat tulajdonát képező minden: 

a) közterületnek minősülő közpark, pihenésre, szórakozásra, szolgáló terület , 

b) közutat, járdát szegélyező, illetőleg közúti forgalmat irányító, vagy elválasztó, részben 

vagy egészben növényzettel borított közterület, 

c) fasorok és zöldsávok, 

d) játszótér, 

e) azok a területek, amelyeken a fásítása, vagy parkosítása már megkezdődött. 

f) közterületen elhelyezett virágtartók, növényzettel együtt 

  g) a város kertészetileg rendezett részei ( közparkok, közkertek, ligetek, játszóterek, 

sportpályák, stb.),   

h) kertészeti gondozás alá vont közterületek 

 

 (2)  A közhasználatú zöldterületeket és azok berendezéseit, építményeit és felszereléseit 

rendeltetésüknek megfelelő célra – állaguk sérülése nélkül – mindenki díjmentesen 

használhatja. 

 

(3) A közhasználatú zöldterületet építkezés céljából igénybe vevőnek kötelessége az építés 

során megmaradó fák, cserjék és zöldfelületek védelme. 

(4) A közhasználatú zöldterület – engedélyezett - rendeltetéstől eltérő használata folytán a 

rajta lévő növényzet, építmények, berendezések vagy felszerelések károsodása, 

megsemmisülése esetén az engedélyes saját maga, vagy megbízottja útján köteles a pótlásról, 



illetve a helyreállításról gondoskodni. Ennek elmulasztásakor köteles a pótlás költségeit 

megtéríteni. 

(5) Zöld területen tilos: 

a) olyan tevékenységet folytatni, magatartást tanúsítani, mely mások nyugalmát, pihenését 

zavarhatja , 

b)  kerti építményeket, berendezési tárgyakat rongálni, rendeltetéstől eltérően használni, 

c)  utakon, tereken a forgalmat indokolatlanul, engedély nélkül akadályozni, 

d) közhasználatú zöldterületeken, azok sétaútjain járművel közlekedni, ott parkolni, a     

gépjárműveket ott javítani vagy tisztítani, 

e) fákat kitörni, csonkítani, 

f) közhasználatú zöldterületen állatot legeltetni. 

(6) Zöldterület végleges elfoglalására csak jóváhagyott helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv birtokában kerülhet sor. 

 

V. fejezet 

18.Közterületek bontása, közút, járda nem közlekedési célú igénybevétele, 

útcsatlakozás létesítése 

 

18.1.Közterületek bontása, útcsatlakozás létesítése 

 

21. §  

 

 (1) Az előre tervezhető, közterületbontással járó közműépítési, javítási munkálatokra, 

valamint a közút, járda nem közlekedési célú igénybevételére, a közútkezelőtől hozzájárulást 

kell kérni. 
 

(2) Közművezeték meghibásodását a közútkezelőnek - az észlelést követő 24 órán belül - be 

kell jelenteni, ha a meghibásodás helyreállítása csak közterület-bontással végezhető el. meg 

kell jelölni a munkálatokért felelős személy nevét, címét. 

 

(3) Közterület bontásához, a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (a továbbiakban: 

igénybevétel) szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az igénybevételt kérő nevét és címét, 

b) az igénybevétel céljának, módjának leírását, 

c) az igénybevételt bemutató helyszínrajzot, tervet, vázlatot, 

d) a közút érintett szakaszának keresztszelvényét, 

e)  az elfoglalni kívánt területi pontos nagyságát m2-ben, 

f) az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, 

g) a forgalomkorlátozás, vagy indokolt esetben a forgalomterelés tervét, 

h)  az igénybevételért felelős személy nevét és címét. 

 



(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kérelmet és mellékleteit a közút kezelőjéhez kell 

benyújtani. 

 

(3) Az útcsatlakozás létesítéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek 

tartalmaznia kell: 

a) az útcsatlakozás létesítő nevét és címét, 

b) az útcsatlakozás helyét az út km-szelvényének pontos megjelölésével, 

c) az útcsatlakozás kialakításának helyszínrajzát, hossz-szelvényét, mintakereszt-

szelvényét, keresztszelvényeit, várható forgalmi adatait, valamint: 

d) a meglévő út keresztszelvényét, 

e) a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében, 

f) az egyéb műszaki adatokat tartalmazó műszaki leírást, 

g) a közút területéből ideiglenesen igénybe vett terület nagyságát, 

h) a közút tervezett igénybevétele kezdetének és befejezésének időpontját, 

i) a forgalomkorlátozás tervét, valamint 

j) a kivitelezésért felelős személy nevét és címét, 

k) az útcsatlakozás záró burkolata anyagának megjelölését. 

 

 

18.2. Közút, járda nem közlekedési célú igénybevétele 

 

22. § 

 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közúthálózatba tartozó helyi közutak nem 

közlekedési célú igénybevételére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és a 

közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 

(2) A helyi közút igénybevételéért díjat kell fizetni. Az igénybe venni kívánt terület első 

elfoglalt m2-e után 3.000,- Ft-ot kell fizetni (alapdíj), majd az ezt követő további területen, 

illetve az első elfoglalt m2 területen is az alapdíjon kívül fizetendő díj összegét a rendelet 4. 

sz. melléklete szerint kell megállapítani. 

 

(3) Mentes az igénybevételi díj fizetésének kötelezettsége alól az Önkormányzat által, 

valamint az Önkormányzat megrendelésére végzett tevékenység miatti nem közlekedési célú 

igénybevétel. 

 

(4) E fejezet alkalmazásában közút 

     a) a belterületi közút, amely 

        aa) másodrendű főút, 

        ab) gyűjtőút, 

       ac) kiszolgáló és lakóút, valamint 

    b) a gyalogút és a járda. 

 

(5) Az (4) bekezdés szerinti útkategóriába sorolt közutak jegyzékét a 5. melléklet határozza 

meg. 

 



(6) Az igénybevételi díjat a munkavégzéssel, illetve a közút, járda nem közlekedési célú 

igénybevételével érintett szükséges területre kell megállapítani. A díj megállapítása 

szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít. 

 
 (7) Az igénybevételi díjfizetési kötelezettség előírásától – erre irányuló külön megállapodás 

megkötése esetében – el lehet tekinteni, ha a kérelmező a közúton az úttest felbontásával járó 

munkálatokat kíván végezni, és 

a)  az úttest felbontása az érintett útszakasz kevesebb, mint 50 %-át érinti, és 

b) a kérelmező vállalja, hogy a felbontással érintett útszakaszt teljes szélességében a saját 

költségén – a megállapodásban foglaltak szerint - felújítja. 

A jelen bekezdés szerinti megállapodás megkötésére a polgármester jogosult. A kérelmező 

által elvégzendő munkálatok műszaki tartalmát a megállapodásban kell meghatározni. 

Amennyiben a kötelezett a megállapodásban vállalt kötelezettségének határidőben nem tesz 

eleget, úgy az egyébként megállapítható igénybevételi díj kétszeresét köteles megfizetni. 

 

(8) A közút, járda engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő nem közlekedési célú használata 

esetén a jogosulatlan igénybe vevő pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke az egyébként 

fizetendő igénybevételi díj legfeljebb ötszöröse lehet. 

 

(9) A járda nem közlekedési célú igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a 

járda mellett lévő berendezési sáv teljes igénybevétele mellett sem valósítható meg a 

kérelmezett igénybevétel.  

 

18.3. Megbontott közterület helyreállítása 

 

23. § 

 

(1) A közterület kezelője az előre tervezett, illetőleg meghibásodás miatt szükségessé vált 

közterületbontások után a helyreállítás módját, minőségét, határidejét, a munkaterület 

környezetének biztonságosságát és a szükséges forgalmi rend módosítását meghatározza. 

 

(2) A közmű meghibásodást követő burkolatbontás utáni helyreállítást, a technológiailag 

indokolt legrövidebb időn belül el kell végezni. 

 

(3) Az eltérő használat során megbontott közterület (burkolat, füves-, virágos-, stb. terület) 

helyreállítását a kérelmezőnek kell elvégeznie. 

 

(4)A helyreállítást a kérelmezőnek az alábbiak szerint kell elvégeznie: 

a) Útpálya (járművek által használt terület) esetén: 

aa) Forgalmi sávban csak egy munkahézag - élvágás - lehet. A meglévő burkolatot  a  

kiemelt szegélyig, ennek   hiányában   az   útpálya   széléig  fel  kell  szedni   és  a  

munkahézagig   egységes   legalább az eredeti burkolattal megegyező réteget kell 

lefektetni,   függetlenül  a  munkaárok  szélességétől. 

ab) Amennyiben a munkaárok szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50%-át, akkor a 

teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni. 

ac) Az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve 

      az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni. 

b) Járda, gyalogút (gyalogosok által használt terület) esetén: 



ba) Amennyiben a járda szélessége nem több, mint 1,5 méter, a burkolatot teljes 

szélességben fel kell szedni és új burkolatot kell lefektetni, függetlenül a munkaárok 

szélességétől. 

bb) Amennyiben a járda 1,5 méternél szélesebb, úgy - függetlenül a munkaárok 

szélességétől - csak egy munkahézag lehet és a burkolat cseréjét a munkahézagtól a 

járda széléig kell elvégezni. 

bc) Amennyiben a munkaárok szélessége az 1,5 méternél szélesebb járda 

szélességének az 50%-át meghaladja, a teljes felületet új burkolattal kell ellátni. 

c) Zöldterület esetén: 

    15 cm humuszterítést és füvesítést kell végezni a helyreállításnál, a nyomvonallal és 

     az építéssel érintett teljes roncsolt felületen. 

d) Fák és parki növényzet esetén: 

da) A fás növényzetet a végsőkig védeni szükséges, fát kivágni külön engedély 

birtokában lehet. 

db) Talajtakaró növényzet sérülése, illetve eltávolítása esetén az új telepítést 

háromszoros darabszámban kell elvégezni, a kezelői hozzájárulásban való 

pontosításokkal 

 

(5)Közmű meghibásodás esetén felbontott közterület helyreállításáért a közmű tulajdonosa a 

felelős. 

 

(6) Ha közterület helyreállítását nem, vagy nem szakszerűen végezték el, a kezelő kérelmére a 

közlekedési hatóság 3 éven belül az igénybevevőt kötelezheti a helyreállítás elvégzésére, a 

hiba kijavítására. 

 

(7) A közműépítési javítási munkák befejezése után a munkálatokat végző köteles a területet 

átadni a közterület kezelőjének. 

 

(8) A közterület kezelője a közterületek helyreállításával kapcsolatos garanciális és 

szavatossági jogokat köteles érvényesíteni (1 éves garanciális felülvizsgálat elvégzése, 

hiánypótlások megkövetelése). 

 

(9) Téli illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell 

megkövetelni, a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett. 

 

(10) Közterület-bontási és helyreállítási munkákat csak szakmailag felkészült szerv, vagy 

vállalkozó végezheti, aki a munka szakszerű elvégzését írásban köteles igazolni a munka 

befejezését követő 3 munkanapon belül. 

 

(11) A felbontott közterület és környezetének rendjéért, biztonságáért az eltérő használattal 

rendelkező teljes körű felelősséggel tartozik mindaddig, amíg a helyreállított közterületet a 

kezelő szerv át nem veszi. 

 

VI. fejezet 

Záró rendelkezések 

24. § 

 (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 



(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Abony Város Képviselő-

testületének a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. ( XII.17.) számú rendelete. 

Átmeneti rendelkezések 

25. § 

(1) A rendelet rendelkezéseit –amennyiben az , az ügyfélre kedvezőbb – a folyamatban lévő  

ügyekben is alkalmazni kell.   

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését megelőzően határozott időre kiadott közterület 

használati engedély vonatkozásában nem kell alkalmazni. 

(3) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés időpontjábanfolyamatban lévő, még el nem 

bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell. Amennyiben az e rendelettel megállapított 

közterület használati díj mértéke kedvezőbb, akkor a kedvezőbb díjat kell az eljárás során 

alkalmazni. 

(4)  A közterület-felügyelet a 2016. évre már kiadott, egész évre szóló közterület használati 

díjakat felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy az e 

rendelet szerinti díjak kedvezőbbek a használó számára, akkor az e rendelet szerinti 

kedvezőbb díjakat kell alkalmazni. 

(5) Azon ügyfelek, akik a hatályon kívül helyezet rendelet alapján közterület használati 

engedély és/vagy díjfizetés nélkül voltak jogosultak közterület használatára, e rendelet 

hatálybalépését követő 30 napon belül kötelesek a közterület használati engedélyt megkérni.  

 

Kelt: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28 -i ülésén. 

 
 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                          Dr. Balogh Pál 

            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2016. április 29. 

 

 

  Dr. Balogh Pál 

                                                                                                               jegyző 
 

Záradék: Abony Város Önkormányzatának a közterületek eltérő használatáról szóló 8/2016. 

(IV. 29.) önkormányzati rendeletének az alábbi rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalása 

megtörtént: 

 

- Abony Város Önkormányzat 5/2018. (II. 07.) önkormányzati rendelete 



 

 

1. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 

Abony központi területe a mellékelt térkép szerint az alábbi: 

 

Erzsébet királyné, - Ceglédi, - Dózsa Gy., - Nagykőrösi, - Tompa M., - Bethlen G., - Vasút út a 

Hunyadi J. útig,  - Hunyadi J., - Szolnoki út a l7. számig, - Abonyi L., Liget, - Vörösmarty, - 

Fadrusz J., Újszászi, - Vak Bottyán,  - Radák, - Szelei, - Erzsébet királyné utak által behatárolt 

területen az érintett utcák mindkét oldalán 

 

 

 



2. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M 

Kérelmező adatai: 

Kérelmező neve: 

Állandó lakó-(telep) helyének címe: 

Levélcíme: 

Telefonszáma: 

Adószáma: 

A közterület igénybevételének adatai: 

Igénybevett terület helye: 

Igénybevett terület módja: 

Igénybevett terület nagysága (m2): 

Igénybevett terület fajtája (úttest, járda, útpadka, zöldterület, földút): 

A közterület igénybevételének célja: 

A közterület igénybevételének időtartama: 

.....év ........................... hó ....... naptól 

.....év ............................ hó ...... napig. 

 

Az engedélyben előírtak betartásáért és az elfoglalt terület helyreállításáért felelős személy 

nevét, címét. (amennyiben ez eltér a kérelmezőtől) 

……………………………………………………………………………………………… 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek 

 

Abony, ........ év ............................ hó ........... nap 

 

        ............................................. 

         kérelmező 

Csatolandó mellékletek: 

a) Hirdetőtábla méretarányos rajzát vagy fotóját és leírását, a színek, méretek és a tábla 

anyagának megjelölésével, 

b) Léptékes helyszínrajzot, elhelyezési vázlatot az érintett közterület megnevezésével. 

c) A ………………sz. rendelet 12. § (1) bekezdésben foglalt esetben az eljárás lefolytatására 

vonatkozó kérelmet, vagy a már kiadott főépítészi állásfoglalást. 

d)Mutatványos tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott eszközök és berendezések 

érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat másolatát, 

e)Folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat másolatát, a gazdasági társaság esetében a 

képviseleti jogot igazoló aláírási címpéldány másolatát, 
f)Amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, 1:1000 vagy 1:500 

méretarányú forgalomelterelési tervet, 

g)Közterületi értékesítés, idényjellegű árusítás, alkalmi árusítás, és üzlet előtti kitelepülés, 

mozgóbolt esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet, 

h)vendéglátó pari előkert, kerthelyiség esetén a mozgatásra zajt keltő bútorok anyagának 

megnevezését. 

 
 

 



A 8/2016 (IV.29.) sz.  önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 

 

 
 

KÖZTERÜLET FOGLALÁS CÉLJA KÖZPONTI 

TERÜLET 

EGYÉB TERÜLET 

1.  Önálló hirdető berendezés, 

reklámtábla 

Hirdető felületenként  

egy felület 1 m2-ig 

                  1-3 m2-ig 

                  3 m2 felett 

egynél több felület  

                   1 m2-ig 

                   1-3 m2-ig 

                   3 m12 felett 

 

 

 

 

16.000.- Ft/év 

24.000.-Ft/év 

100.000.-Ft/év 

 

12.000.-Ft/év 

20.000.-Ft/év 

80.000.- Ft/év 

 

 

 

16.000.- Ft/év 

24.000.-Ft/év 

100.000.-Ft/év 

 

12.000.-Ft/év 

20.000.-Ft/év 

80.000.- Ft/év 

2.  Mobil reklámtábla, megállító tábla 

felületenként 

egy felület 1 m2-ig 

                   1 m2 felett 

egynél több felület  

                   1 m2-ig 

                   1 m2 felett 

 

 

 

10.000.-Ft/év 

20.000.-Ft/év 

 

6.000.-Ft/év 

12.000.-Ft/év 

 

 

10.000.-Ft/év 

20.000.-Ft/év 

 

6.000.-Ft/év 

12.000.-Ft/év 

3.  Fényreklámtábla felületenként 

egy felület 1 m2-ig 

                   1 m2 felett 

egynél több felület  

                   1 m2-ig 

                   1 m2 felett 

 

 

45.000.-Ft/év 

80.000.-Ft/év 

 

36.000.-Ft/év 

72.000.-Ft/év 

 

45.000.-Ft/év 

80.000.-Ft/év 

 

36.000.-Ft/év 

72.000.-Ft/év 

4.  12. § (6) bekezdése szerinti 

igénybevétel esetén 

1.000.- Ft/db/nap 1.000.- Ft/db/nap 

5.  Cég- és cím tábla 

elhelyezése,üzlethomlokzat, 

kirakatszekrény,portál,üzleti 

védőtető, ernyőszerkezet, ha a 

közterületbe 10 cm-en túl benyúlik 

3.000.- Ft/m2/év 1.000.-Ft/m2/év 

6.  Közterületbe nyúló lépcső, 

üzlethomlokzat, védőtető, előtető, 

szezonális jelleggel ernyőszerkezet 

1.500 Ft/m2/hó 800.- Ft/m2/hó 

7.  Vendéglátó ipari előkert, terasz, 

sörsátor ha, az igénybevétel 

időtartama két hónapot eléri 

2.000.-Ft/m2/hó 

 

1.000.-Ft/m2/hó 

8.  Üzlet előtti kitelepülés ha, az 

igénybevétel időtartama két hónapot 

eléri 

2.000.-Ft/m2/hó 1.000.-Ft/m2/hó 

9.  Árusító és egyéb fülke (pavilon, 

konténer, lakókocsi, büfékocsi) 

2.000.- Ft/m2/nap 1.000.-Ft/m2/nap 

10.  Alkalmi - két hónapnál rövidebb 

időtartamú - árusítás, kitelepülés   

a 7.8.pont szerinti eseteket is ideértve 

2.000.-Ft/m2/nap 1.000.-Ft/m2/nap 

11.  Mozgóbolt 5.000.- Ft/nap 5.000.-Ft/nap 
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12.  Idényjellegű árusítás (dinnye, 

zöldség-gyümölcs, fenyőfa) 

2.000.-Ft/m2/nap 1.000.-Ft/m2/nap 

13.  Kiállítás, vásár, alkalmi vásár,  1.000.- Ft/m2/nap 1.000.-Ft/m2/nap 

14.  Mutatványos és cirkuszi 

tevékenységet szolgáló sátor, 

lakókocsi 

1.000.- Ft/m2/nap 1.000.-Ft/m2/nap 

 
15.  

Tehergépkocsi, vontató, erőgép, 

munkagép, pótkocsi, személygépkocsi  
 

 

 - személygépkocsi,  hatósági jelzéssel 

nem rendelkező, üzemképtelen 

jármű 

1 600,- Ft/ hó 1 000,- Ft/ hó 

 - egyéb jármű 0-2 t legnagyobb 

megengedett össztömegig 
8 000 Ft/ hó 8 000 Ft/ hó 

 - egyéb jármű 2-5 t legnagyobb 

megengedett össztömegig 
14 000,- Ft/ hó 14 000,- Ft/ hó 

 - egyéb jármű 5 t legnagyobb 

megengedett össztömeg felett 
32 000,- Ft/ hó 32 000,- Ft/ hó 

 Egyéb gép, berendezés, adapter így 

különösen: eke, borona, vetőgép,… 
1.600.- Ft/hó 1.000.- Ft/hó 

     15. Lakásfelújítással, építkezéssel, egyéb 

építéssel, építési munkával 

kapcsolatos gépek, 

építőanyag, felvonulási 

létesítmények, anyagtárolás, 

törmelék –konténer -, állvány 

elhelyezés (max: 120 napig) 

Ft/m2/nap 

100 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap 

    16.    
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Központi Egyéb Központi Egyéb Közpoti Egyéb

1 Közút, járda felbontása 125.- 85.- 85.- 55.- 55.- 55.-

2

Közút, járda teljes lezárása esetén 250.- 170.- 170.- 110.- 110.- 110.-

3 Vendéglátó ipari előkert, terasz, sörsátor 150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

4 Üzlet előtti kitelepülés 150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

5
Árusító és egyéb fülke (pavilon, konténer, 

lakókocsi, büfékocsi )
150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

6 Alkalmi és mozgóbolt 150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

7
Idényjellegű árusítás (dinnye, zöldség-

gyümölcs, fenyőfa)
150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

Másodrendű közút

Ft/m2/nap

Gyűjtő, kiszolgáló és lakóút

Ft/m2/nap

Gyalogút és járda

Ft/m2/napIgénybevétel célja
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8 Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, 150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

9
Mutatványos és cirkuszi tevékenységet 

szolgáló sátor, lakókocsi
150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

10

Közútba nyúló lépcső, üzlethomlokzat, 

védőtető, előtető,szezonális jelleggel 

ernyőszerkezet

150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

11

Lakásfelújítással, építkezéssel, egyéb 

építéssel, építési munkával kapcsolatos 

gépek,építőanyag, felvonulási 

létesítmények, anyagtárolás, törmelék 

–konténer -, állvány elhelyezés (max: 120 

napig) Ft/m2/nap

150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

12
személygépkocsi,  hatósági jelzéssel nem 

rendelkező, üzemképtelen jármű
150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

13
Teher- és különleges gépjárművek és ezek

vontatványainak elhelyezése
150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

14
Egyéb gép, berendezés, adapter így 

különösen: eke, borona, vetőgép,…
150.- 100.- 100.- 75.- 55.- 35.-

15
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16

17

18

19



Utca határtól határig

1. 2964/6 hrsz. u. Szolnoki u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

Abonyi L. u. Szolnoki u. Nagy Lajos u.

Nagy Lajos u. Magyar Ben. u.

3. Ady E. u. Kodály Z. u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

4. Alkotás u. Baross u. Reform u. Kiszolgáló és lakóút

5. Alkotmány u. Alkotás u. Tószegi u. Kiszolgáló és lakóút

6. András u. Bicskei u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

7. Antal u. Rákóczi u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút  

8. Antos J. u. Szelei u. Radák u. Kiszolgáló és lakóút

9. Apponyi A. u. Ceglédi u. Munkácsy M. u. Kiszolgáló és lakóút

10. Arany J. u. Kálvin J. u. Vasút u. Kiszolgáló és lakóút

11. Árpád u. Vak Bottyán u. Zrínyi u. Kiszolgáló és lakóút

Attila u. Újszászi u. Vörösmarty u. Kiszolgáló és lakóút

Vörösmarty u. Honvéd u. Kiszolgáló és lakóút

Honvéd u. Prohászka u. Kiszolgáló és lakóút

13. Aulich L. u. Kazinczy u. Vécsey u. Kiszolgáló és lakóút

14. Bajcsy Zs. u. Bicskei u. Bicskei u. Kiszolgáló és lakóút

Bajtárs u. Szolnoki u. Nép u. Kiszolgáló és lakóút

Nép u. Homok u. Kiszolgáló és lakóút

16. Bajza J. u. Abonyi L. u. Kossuth L. u. Kiszolgáló és lakóút

17. Balassi B. u. Radák u. Batthiány u. Kiszolgáló és lakóút

19. Bartók Béla u. Függetlenség u. Baross G. u. Kiszolgáló és lakóút

20. Báthory u. Kálvin u. Jókai u. Kiszolgáló és lakóút

Batthyány u. Szelei u. Radák u.

Radák u. Móra F. u.

Móra F. u. Táncsics u.

22. Béke u. Szolnoki u. Könyök u. Kiszolgáló és lakóút

23. Bem J. u. Ceglédi u. Bicskei u. Kiszolgáló és lakóút

24. Bercsényi u. Bicskei u. Szelei u. Kiszolgáló és lakóút

25. Berzsenyi D. u. Szelei u. Vak B. u. Kiszolgáló és lakóút

26. Bethlen G. u. Vasút u. Rákóczi u. Kiszolgáló és lakóút

27. Bezerédi I. u. Abonyi L. u. Kossuth L. u. Kiszolgáló és lakóút

Bicskei u. Ceglédi u. Somogyi u.

Somogyi u. Simonfi u.

29. Bihari u. Somogyi u. Bicskei u. Kiszolgáló és lakóút

30. Blaskovics u. Újszászi u. Batthyány u.

31. Bocskai u. Nagykőrösi u. Mátyás kir. u. Kiszolgáló és lakóút

32. Bodócs köz Nyáry u. Alma u. Kiszolgáló és lakóút

33. Bólyai u. Újszászi u. Abonyi L. u. Kiszolgáló és lakóút

34. Budai Nagy A. u. Abonyi L. u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

35. Buszpályaudvar útja Kossuth tér Kossuth tér

37. Corvin u. Damjanich u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

38. Czuczor G. u. Szapáry u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

39. Cserép u. Újszászi u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

40. Csiky Gergely u. Hunyadi J. u. Jólét u. Kiszolgáló és lakóút

41. Csillag Zs. u. Szelei u. Vak B. u. Kiszolgáló és lakóút

42. Csokonai u. András u. Török I. u. Kiszolgáló és lakóút

43. Damjanich u. Abonyi L. u. Szolnoki u.

15.

28.

21. Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Belterületi másodrendőú főút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

12.

közúti kategória

Gyüjtőút

Gyüjtőút

5. sz. mell.a 8/2016. (IV.29.) számú ÖR.rendelethez

2.



Utca határtól határig közúti kategória

44. Deák F. u. Jókai u. Hunyadi u. Kiszolgáló és lakóút

45. Degré u. Széchenyi u. Nagykőrösi u. Kiszolgáló és lakóút

46. Dembinszky u. Mikszáth K. u. Mária T. u. Kiszolgáló és lakóút

Dobó I. u. Berzsenyi u. Csillag u. Kiszolgáló és lakóút

Csillag u. Thököly u. Kiszolgáló és lakóút

48. Dorottya u. Arany J. u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

49. Dózsa Gy. u. Ceglédi u. Nagykőrösi u. Kiszolgáló és lakóút

50. Dr. Hirn M. u. Szemere u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

51. Dugonics A. u. Csillag u. Thököly u. Kiszolgáló és lakóút

52. Egressy G. u. Vak Bottyán u. Berzsenyi u. Kiszolgáló és lakóút

53. Endre u. Rákóczi u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

Eötvös u. Bocskai u. Széchenyi u. Kiszolgáló és lakóút

Széchenyi u. Szapáry u. Kiszolgáló és lakóút

55. Erkel F. u. Erzsébet királyné Apponyi A. u. Kiszolgáló és lakóút

56. Erzsébet királyné u. Ceglédi u. Szelei u. Kiszolgáló és lakóút

57. Esze T. u. Honvéd u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

58. Fadrusz u. Újszászi u. Vörösmarty u. Kiszolgáló és lakóút

59. Ferenc u. Bajcsy Zs. u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

60. Forró Elek u. Bercsényi u. Kölcsey u. Kiszolgáló és lakóút

61. Függetlenség u. Vasút u. Vasút u. Kiszolgáló és lakóút

Vasút u. Vasút u.

62. Gaál Miklós u. Cserép u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

63. Gábor Á. u. Semmelweis u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

Garay u. Világosság u. Szondi u. Kiszolgáló és lakóút

Garay u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

65. Gárdonyi u. Temető u. Kodály u. Kiszolgáló és lakóút

66. Gergely u. Damjanich u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

67. Haladás u. Honvéd u. Abonyi L. u. Kiszolgáló és lakóút

68. Harkányi F. u. Szelei u. Radák u. Kiszolgáló és lakóút

69. Hársfa u. Hársfa u. 2. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

Hermann O. u. Mártírok u. Hermann u. Kiszolgáló és lakóút

Hermann u. Tószegi u. Kiszolgáló és lakóút

71. Hold u. Dembinszky u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

Homok u. Bajtárs u. Nyáry P. u. Kiszolgáló és lakóút

Bajtárs u. Nyáry P. u. Kiszolgáló és lakóút

73. Honvéd u. Attila u. Magyar Ben. u. Kiszolgáló és lakóút

74. Hóvirág u. Simonfi u. Bicskei u. Kiszolgáló és lakóút

75. Hunor u. Tószegi u. Jólét u. Kiszolgáló és lakóút

76. Hunyadi u. Szolnoki u. Vasút u. Kiszolgáló és lakóút

77. Ibolya u. Szeretet u. Szegfű u. Kiszolgáló és lakóút

78. Illyés Gy. u. Dembinszky u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

79. Imre u. Nagykőrösi u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

80. Irányi Dániel u. Ceglédi u. Szapáry u. Kiszolgáló és lakóút

81. János u. Kécskei u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

82. Jázmin u. Alkotás u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

Jókai u. Kossuth tér Hunyadi u. Kiszolgáló és lakóút

Hunyadi u. Tószegi u. Kiszolgáló és lakóút

84. Jólét u. Vasút u. Csiki G. u. Kiszolgáló és lakóút

85. Jósika u. Bicskei u. Török I. u. Kiszolgáló és lakóút

86. József u. Honvéd u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

87. József A. u. Kazinczy u. Mikes K. u. Kiszolgáló és lakóút

83.

72.

70.

64.

54.

47.



Utca határtól határig közúti kategória

Juhász Gy. u. Vasút u. Bartók Béla u. Kiszolgáló és lakóút

Bartók Béla u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

89. Kaffka M. u. Tinódi u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

90. Kálvin u. Kossuth tér Hunyadi u. Kiszolgáló és lakóút

91. Kapisztrán u. Baross u. 51. sz. Kiszolgáló és lakóút

Károly R. u. Abonyi L. u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

Károly R. u Nagy L. u. Kiszolgáló és lakóút

93. Kasza u. Abonyi L. u. Lovassy S. u. Kiszolgáló és lakóút

94. Katona J. u. Vak Bottyán u. Újszászi u. Kiszolgáló és lakóút

Kazinczy F. u. Damjanich u. Nagysándor u.

Nagysándor u. Szt. László u.

Szt. László u. József A. u.

József A. u. Mária T. u.

97. Kemény Zs. u. 1. sz.-tól Batthyány u. Kiszolgáló és lakóút

98. Kinizsi P. u. Gaál M. u Újszászi u. Kiszolgáló és lakóút

99. Kisfaludy u. Vak Bottyán u. Batthyány u. Kiszolgáló és lakóút

100. Kiss E. u. Damjanich u. József A. u. Kiszolgáló és lakóút

101. Klapka Gy. u. Újszászi u. Szolnoki u. Kiszolgáló és lakóút

102. Knézich u. Nép u. Homok u. Kiszolgáló és lakóút

Kodály Z. u. Tószegi u. Semmelweis u.

Semmelweis u. Nyáry P. u.

104. Kossuth F. u. Nagykőrösi u. Rákóczi u. Kiszolgáló és lakóút

105. Kossuth L. u. Kossuth L. u. 2 Kossuth L. u. 14 Kiszolgáló és lakóút

107. Koszta J. u. Szeretet u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

108. Kosztolányi u. Balassi B. u. Kemény Zs. u. Kiszolgáló és lakóút

109. Kölcsey u. Bajcsy Zs. u. Szemere u. Kiszolgáló és lakóút

110. Könyök u. Tószegi u. Gárdonyi u. Kiszolgáló és lakóút

Kőrösi Cs. S. u. Vasút u. Szabolcska u. Kiszolgáló és lakóút

Szabolcska u. Kossuth F. u. Kiszolgáló és lakóút

112. Köztársaság u. Erzsébet királyné Ceglédi u. Kiszolgáló és lakóút

113. Lázár Vilmos u. József A. u. Mária T. u. Kiszolgáló és lakóút

114. Lenkey J. u Újszászi u. Gaál M. u. Kiszolgáló és lakóút

115. Liget u. Vörösmarty u. Abonyi L. u. Kiszolgáló és lakóút

116. Losonczy I. u. Kazinczy u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

117. Lovassy S. u. Haladás u. Kasza u. Kiszolgáló és lakóút

118. Lukács u. Újszászi u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

119. Luther M. u. Vasút u. Hunyadi u. Kiszolgáló és lakóút

120. Madách u. Erkel F. u. Apponyi A. u. Kiszolgáló és lakóút

121. Magtár u. Munkás u. Kiss E. u. Kiszolgáló és lakóút

122. Magyar Benigna u. Újszászi u. Abonyi L. u.

Mária Terézia u. Abonyi L. u. Lovarda

Lovarda Szolnoki u.

124. Mária u. Bajcsy Zs. u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

125. Márk u. Rákóczi u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

126. Mártírok u. Tószegi u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

127. Mátyás király u. Ceglédi u. Kécskei u.

128. Méri I. u. Szolnoki u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

Mikes K. u. Szolnoki u. József A. u. Kiszolgáló és lakóút

József A. u. Mária T. u. Kiszolgáló és lakóút

130. Mikszáth K. u. Szapáry u. Ráday u. Kiszolgáló és lakóút

131. Mogyoró utca Bajtárs u. Vadaspark vége Kiszolgáló és lakóút

123.

111.

103.

95.

92.

88.

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

129.



Utca határtól határig közúti kategória

132. Mónus I. u. Nép u. Homok u. Kiszolgáló és lakóút

133. Móra F. u. Radák u. Batthyány u. Kiszolgáló és lakóút

134. Móricz Zs. u. Baross u. Szövetkezet u. Kiszolgáló és lakóút

135. Munkácsy M. u. Ceglédi u. Szelei u. Kiszolgáló és lakóút

136. Munkás u. Aulich u. József A. u. Kiszolgáló és lakóút

137. Nagy Lajos út Abonyi L. u. Károly R. u. Kiszolgáló és lakóút

139. Nagysándor u. Kazinczy u. Szt. László u. Kiszolgáló és lakóút

Nép u. Nyáry P. u. Mónus I. u. Kiszolgáló és lakóút

Mónus I. u. Knézich u. Kiszolgáló és lakóút

Knézich u. Bajtárs u. Kiszolgáló és lakóút

141. Néphadsereg u. Baross u. Szövetkezet u. Kiszolgáló és lakóút

142. Névtelen u. Kodály Z. u. Könyök u. Kiszolgáló és lakóút

143. Nyáry P. u. Szolnoki u. Tószegi u.

144. Nyírfa u. Dembinszky u. Mária T. u. Kiszolgáló és lakóút

145. Október 6. u. Szelei u. Hársfa u. Kiszolgáló és lakóút

146. Pál u. Hunyadi u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

147. Park u. Kiss E. u. Munkás u. Kiszolgáló és lakóút

148. Pázmány P. u. Ceglédi u. Szapáry u. Kiszolgáló és lakóút

149. Péter u. Bethlen u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

150. Petőfi S. u. Nagykőrősi u. Rákóczi u. Kiszolgáló és lakóút

151. Prohászka u. Honvéd u. Abonyi u. Kiszolgáló és lakóút

152. Radák u. Szelei u. Táncsics u.

153. Ráday u. Ceglédi u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

154. Radnóti u. Szapáry u. Mátyás kir. u. Kiszolgáló és lakóút

Rákóczi u. Vasút u. Márk u. Kiszolgáló és lakóút

Márk u. Mátyás kir. u. Kiszolgáló és lakóút

156. Reform u. Tószegi u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

157. Rózsa u. Jókai u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

158. Semmelweis u. Kodály Z. u Tószegi u. Kiszolgáló és lakóút

Simonfi u. Ceglédi u. Bicskei u. Kiszolgáló és lakóút

Bicskei u. Török I. u. Kiszolgáló és lakóút

160. Somogyi Béla u. Függetlenség u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

161. Somogyi Imre u. Ceglédi u. Bicskei u. Kiszolgáló és lakóút

Szabadság u. Vak Bottyán u. Zrínyi u. Kiszolgáló és lakóút

Zrínyi u. Újszászi u. Kiszolgáló és lakóút

163. Szabadságharcos u. Antos J. u. Radák u. Kiszolgáló és lakóút

164. Szabolcska u. Kőrösi Cs. S. u. Nagykőrösi u. Kiszolgáló és lakóút

Szapáry Ceglédi u. Mikszáth K. u.

Mikszáth K. u. Mátyás kir. u.

Széchenyi u. Dózsa Gy. u. Degré u. Kiszolgáló és lakóút

Degré u. Eötvös u. Kiszolgáló és lakóút

Szegfű u. Szeretet u. 31. sz. Kiszolgáló és lakóút

31. sz.-tól Újszászi u. Kiszolgáló és lakóút

Székely B. u. Tószegi u. Újvilág u. Kiszolgáló és lakóút

Újvilág u. Vasút u. Kiszolgáló és lakóút

170. Szemere  B. u. Szelei u. Szondi u.

171. Szt. László u. Abonyi L. u. Kazinczy u. Kiszolgáló és lakóút

172. Szent Margit u. Szolnoki u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

173. Szeretet u. Batthyány u. Újszászi u. Kiszolgáló és lakóút

174. Szilágyi Dezső u. Abonyi L. u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

177. Szondi u. Szemere u. Szelei u.

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút

168.

140.

162.

167.

166.

165.

159.

155.



Utca határtól határig közúti kategória

178. Szövetkezet u. Baross u. Kapisztrán J. u. Kiszolgáló és lakóút

179. Tabán u. Wesselényi u. Mátyás kir. u. Kiszolgáló és lakóút

Tamási Áron u. Baross u. Tamási Á. u. 19. Kiszolgáló és lakóút

Tamási Á. u. 19. Tamási Á. u. 29. Kiszolgáló és lakóút

Tamási Á. u. 29. Juhász Gy. u. Kiszolgáló és lakóút

Táncsics u. Szelei u. Radák u.

Radák u. Batthiány u.

182. Tavasz u. Szolnoki u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

183. Téglagyár u. Kécskei u. Mátyás kir. u. Kiszolgáló és lakóút

Temető u. Szolnoki u. Gárdonyi u. Kiszolgáló és lakóút

Gárdonyi u. 7. sz. Kiszolgáló és lakóút

9. sz. Nyáry P. u Kiszolgáló és lakóút

185. Thököly u. Dobó I. u. Vak B. u. Kiszolgáló és lakóút

186. Tinódi u. Szemere u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

Toldi M. u. Berzsenyi u. Csillag u. Kiszolgáló és lakóút

Csillag u. Thököly u. Kiszolgáló és lakóút

188. Tomori P. u. Bicskei u. Csokonai u. Kiszolgáló és lakóút

189. Tompa M. u. Nagykőrösi u. Rákóczi u. Kiszolgáló és lakóút

191. Tóth Á. u. Szolnoki u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

Török Ignác u. Szemere u. Dr. Hirn M. u. Kiszolgáló és lakóút

Török Ignác u. Csokonai u. Kiszolgáló és lakóút

Csokonai u. Simonfi u. Kiszolgáló és lakóút

193. Tulipán u. Reform u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

194. Türr I. u. Ceglédi u. Szapáry u. Kiszolgáló és lakóút

196. Újvilág u. Székely u. Alkotmány u. Kiszolgáló és lakóút

Vajda J. út Vasút u. Jólét u. Kiszolgáló és lakóút

Jólét u. 17. sz.-ig Kiszolgáló és lakóút

17. sz.-tól Vasút u. Kiszolgáló és lakóút

198. Vak Bottyán u. Radák u. Újszászi u.

Vasút köz Vasút u. Vasút u. 56. Kiszolgáló és lakóút

Vasút u. 58. Vasút u. 64. Kiszolgáló és lakóút

201. Vasvári P. u. Újszászi u. Szolnoki u. Kiszolgáló és lakóút

202. Vécsey u. Szolnoki u. József A. u. Kiszolgáló és lakóút

203. Világosság u. Szelei u. Szemere u. Kiszolgáló és lakóút

204. Világszabadság u. Szelei u. Radák u. Kiszolgáló és lakóút

205. Viola u. Szolnoki u. zsákutca Kiszolgáló és lakóút

206. Vörösmarty u. Bólyai u. Attila u. Kiszolgáló és lakóút

207. Wekerle u. Radák u. Kosztolányi u. Kiszolgáló és lakóút

208. Wesselényi u. Nagykőrösi u. Mátyás kir. u. Kiszolgáló és lakóút

209. Zoltán u. Toldi u. Vak B. u. Kiszolgáló és lakóút

210. Zrínyi u. Kisfaludy u. Szabadság u. Kiszolgáló és lakóút

192.

187.

180.

181.

184.

199.

197.

Gyüjtőút

Gyüjtőút

Gyüjtőút


