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ELİTERJESZTÉS 
az  Oktatási és Kulturális Bizottság 

2010. november 24.-i ülésére 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
A közterületek használatáról szóló 31/2008. (10. 15.) önkormányzati rendeletet a Közgyőlés 
2010. március közepén módosította azzal, hogy beemelte a rendeletbe a belváros közterületein 
folytatott koldulás tilalmára vonatkozó szabályokat. 
A mostani módosítás alapvetıen a közterületek és azok berendezései állagának a megóvása, 
az esetleges károk helyreállítása, továbbá bizonyos jogszabályi változások átvezetése és egyes 
használati díjak tarifájának a megváltoztatására vonatkoznak. 
 
A 2010-es év eddig eltelt részében soha nem látott  mennyiségő és tömegeket vonzó 
rendezvények zajlottak le Pécs város közterületein az Európa Kulturális Fıvárosa Pécs 2010. 
címmel kapcsolatos rendezvénysorozat keretében, amely jelenleg is tart, igaz már kevésbé 
közterületi helyszíneken. 
 
A közterületi nagy rendezvények mellett, illetve azokkal együtt rendkívüli módon megnıttek 
a közterületi vendéglátás és egyéb kereskedelmi, reklám és mővészeti célú kitelepülések és 
közterületi igénybevételek is. 
Külön érdekesség és öröm volt, hogy ezekre túlnyomó részben a Város év elejére megújult 
közterein került sor. 
A rendezvények az egyéb közterületi igénybevétel legnagyobb részt pozitív tapasztalatai 
mellett olyan problémák is felszínre kerültek, amelyeknek az elhárítására, megelızésére 
hatékony szabályozással olyan lehetıséget kell biztosítanunk a közterület kezelıje részére, 
amellyel adott esetben meg tudja védeni a város közterületeinek a burkolatát, tartozékait és az 
egyéb közterületi berendezéseket, vagy mőalkotásokat, különös tekintettel a felújított terek 
jelenlegi állapotának fenntartására és ezek költségeire. 
 
 
 
 
 



 

A közterület kezelı Pécs Holding Zrt. jelezte, hogy az egyes nagy rendezvények esetén, 
illetve az új közterekre történt vendéglátói kitelepülések alkalmával az új burkolatok 
olymértékben szennyezıdtek el, illetve rongálódtak meg a használat során, amelyeket nem, 
vagy csak tetemes költséggel lehet eltávolítani, nem beszélve a városképet romboló hatásáról. 
 
Egyetértve azokkal a véleményekkel, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy ezen rongálódásokat 
megakadályozni folyamatos és rendszeres ellenırzéssel lehet, szükségesnek mutatkozik, hogy 
a közterület kezelıjét felhatalmazza az önkormányzati rendelet arra, hogy a rendezvények 
szervezıinek és a kitelepülı használóknak elıírhasson olyan szabályokat, amelyekkel a 
térburkolatok és az egyéb közterületi berendezések állapotát meg lehet védeni, a károkozást 
meg lehet gátolni, illetve az esetleges károk megtérítését el lehet érni. Ennek megfelelıen 
javasoljuk módosítani és kiegészíteni a rendelet 6. és 18. §-ait (a tervezet 1. 2. és 6.§-ai), 
tekintettel arra, hogy ezen szabályoknak mind az úgynevezett bejelentéshez kötött, mind 
pedig a közterületi engedély (megállapodás) alapján történı használatokra (rendezvények és 
egyéb használat) is vonatkoznia kell. A módosítást és kiegészítést tartalmazó szabályok 
lényege az, hogy a Pécs Holding Zrt. egyrészt elıírhatna olyan konkrét szabályokat, 
amelyekkel az adott közterület burkolatát és egyéb berendezését meg lehetne védeni 
(megfelelı takarás, védıburkolatok és lezárások, stb.), másrészrıl az olyan tevékenységeknél, 
ahol fennállhat a veszélye a burkolatok és egyéb berendezések sérülése, ott a használati 
értékhez és a használathoz mért arányos óvadékot állapíthat meg a rendezı, vagy az egyéb 
használó számára. 
A javasolt szabályozás lehetıvé tenné, hogy bizonyos közterületi berendezések védelmére 
speciálisan erre rendszeresített védıeszközök alkalmazását és igénybevételét tegyék 
kötelezıvé a közterület-használók számára. 
 
A módosító javaslatok között szerepel az is, hogy ezen kezelıi utasítások betartását a 
káresemények elkerülése érdekében a Pécs Holding Zrt. folyamatos ellenırzést végez. 
 
A módosítások másik csoportját képezik a bizonyos közterületi értékesítést szabályozó 
„magasabb” jogszabályok változása, illetve a rendelet szerint véleményezési jogkörökkel 
rendelkezı közgyőlési bizottságok nevének megváltozása miatti módosítások. (3. §, 5. §) 
 
A Pécs Holding Zrt a rendelet hatálya alá tartozó két közterület-használat díjtételének 
emelésére tett javaslatot az ezekre irányuló kereslet növekedése és saját költségeinek fedezete 
érdekében.  
A mobil árusítás tevékenység esetében a további növekedésének visszafogása is benne van a 
közel 100 %-os díjnövekedési javaslatban. A nem magas díjtételő taxidrosztok díjainak 
tervezett növelése pedig nem haladja meg a 10 %-os mértéket. 
 
Mindezekre tekintettel kérjük a T. Bizottságot, hogy javasolja a Közgyőlésnek a közterületek 
használatáról szóló 31/2008. (10. 15.) önkormányzati rendeletnek az elıterjesztéshez csatolt 
rendelet-tervezet szerint módosítását és kiegészítését. 
 
 
Dr. Páva Zsolt 
 
 



 

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

 

.../2010. (11. 24. számú 

á l l á s f o g l a l á s a 
 
A 31/2008. (10. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a közterületek használatáról szóló 31/2008. 
(10. 15.) önkormányzati rendeletét az elıterjesztéshez csatolt tervezet szerint módosítsa. 
 
 
Határidı:  soron következı Közgyőlés 
 
Felelıs:  Dr. Páva Zsolt polgármester 
  Dr. Lovász István fıosztályvezetı 
 
 
 



 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyőlésének 
.../2010. (....) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról szóló 
31/2008. (10. 15.) rendelet módosításáról 

 
 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 
 
1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a közterületek 

használatáról szóló 31/2008. (10. 15.) rendeletének (továbbiakban: Ör.) 6. § 
(2) bekezdésének a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„/2/ Az /1/ bekezdés a)-h), o) és p) pontjaiba foglalt közterület-használatot a 

közterület kezelıjének legalább 30 nappal korábban be kell jelenteni. Az 
/1/ bekezdés i) pontjába foglalt rendezvényeket a szervezık a tárgyévet 
megelızı december 31-ig kötelesek a közterület-kezelınek bejelenteni.
   
Az /1/ bekezdés o) pontja szerinti rendezvényekre vonatkozóan a 
polgármester minısítı nyilatkozatát legkésıbb a rendezvény 
bejelentésére nyitva álló határidıig kell a közterület kezelıjéhez 
eljuttatni.” 

 
2. § Az Ör. 6. §-a a következı /6/ bekezdéssel egészül ki: 

 
„/6/ Az /1/ bekezdésben felsorolt közterület-használat – amennyiben ez a 

rendezvények és az egyéb közterületi tevékenységek koordinálása, 
továbbá a rendezvények jellege miatt szükséges – a közterület 
kezelıjének írásbeli szakmai utasításának a betartásával és e rendelet 18. 
§ /3/, /4/, /5/ és 22. § /2/ bekezdésében foglalt szabályok alkalmazásával 
történhet. 
A közterület kezelıje a közterületek és azok tartozékaiban, valamint az 
utcabútorokban a közterület-használattal összefüggésben esetlegesen 
keletkezı károk megtérítésének a biztosítására – az általa meghatározott 
használati értékkel arányos mértékő – óvadékot állapíthat meg a 
rendezvény lebonyolítását elızetesen bejelentı rendezı részére. 
A közterület kezelıje az általa elıírt szabályok betartását köteles a 
rendezvény elıkészítése és lefolytatása során ellenırizni. 
Amennyiben a rendezvény szervezıje a közterület kezelıje által 
megállapított óvadékot nem fizeti meg, vagy a közterület kezelıje a 
rendezvény elıkészítésekor, vagy lefolytatása alatt  azt észleli, hogy az 
általa az adott közterület használatára elıírt szabályokat nem tartják be és 
ezzel a közterületnek, a tartozékainak, vagy az utcabútoroknak az állagát 
veszélyeztetik vagy más módon kárt okoznak a rendezvény megtartását 
vagy lefolytatását a károkozás megelızése vagy a további károkozás 



 

megakadályozása érdekében hatósági vagy egyéb törvényes úton 
megtilthatja.” 
 

3. §  Az Ör. 10. § /5/ és /7/ bekezdéseinek a helyébe a következı rendelkezések 
lépnek. 
 
„/5/ Az üzlettel nem rendelkezı vállalkozó (kereskedı) közterületen az /1/ 

bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a szükséges hatósági 
engedélyek és a közterület kezelıjének hozzájárulása esetén megkötött 
közterület-használati megállapodás alapján – a 210/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott termékeket értékesíthet.” 

 
„/7/ Közterületen dohányáru és szeszesital árusítása csak a 210/2009. (IX. 

29.) Korm. rendelet 10/A. §, 15. § /1/ és /2/ bekezdésében meghatározott 
szabályok szerint és csak az engedélyben foglaltaknak megfelelıen 
folytatható.” 

 
4. § Az Ör. 12. § /1/ bekezdésének a helyébe  a következı rendelkezés lép: 

 
„/1/ A közterület-használat során a közterületi mőalkotások, szobrok az adott 

tevékenység folytatására nem használhatóak. A közterületi utcabútorok 
pedig csak a közterület kezelıjének elızetes írásbeli engedélye alapján 
vehetık igénybe. 
A közterület használója köteles az igénybevett területet és környezetét 
folyamatosan tisztán és rendezett állapotban tartani és a keletkezett 
hulladék, szemét elszállíttatásáról, illetve zöldterületen lévı reklámtábla 1 
m-es környezetében a zöldterület karbantartásáról gondoskodni. 
Közterületen szervezett alkalmi rendezvény esetén a használó ezen 
kötelezettségének a rendezvény befejezését követı 12 órán belül köteles 
eleget tenni.” 
 

5. § Az Ör. 14. § /4/ és /7/ bekezdéseinek helyébe a következı rendelkezések 
lépnek: 
 
„/4/ Az idegenforgalom számára jelentıs közterületekre kitelepülı új 

vendéglátó egységek bútorzatát, a közterület-használati megállapodást 
megelızıen a Városfejlesztési és Kommunális Bizottsággal zsőriztetni 
kell, úgyszintén a folyamatosan kitelepülı egységek bútorzatát is 5 
évenként. Az idegenforgalom számára jelentıs közterületen elhelyezni 
kívánt mobil tájékoztató és megállító táblát csak abban az esetben kell 
zsőriztetni, ha a közterület-kezelı a szerzıdéskötéskor nem tud állást 
foglalni az esztétikai megjelenés kérdésében.” 

 
„/7/ Az idegenforgalom számára jelentıs közterületen tervezett rendezvényre 

a közterület kezelıje az Önkormányzat Oktatási és Kulturális 
Bizottságának egyetértı határozatát köteles beszerezni. A megállapodás 
csak e határozat birtokában köthetı meg. Ha a Bizottság határozatában a 
rendezvény más helyen történı megtartását teszi lehetıvé, a rendezı 
kérelmét a közterület kezelınél módosíthatja. 



 

A kisebbségi és a részönkormányzatok, valamint az önkormányzati 
intézmények által szervezett kulturális és sportrendezvények 
mentesülnek az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetértı határozatának 
bekérése alól.” 
 

 
6. § Az Ör. 18. §-a a következı /3/, /4/ és /5/ bekezdésekkel egészül ki: 

 
„/3/ Vendéglátóipari egységek kitelepülésének, illetve egyéb rendezvények 

lebonyolítójának az engedélyezésekor a használatba adó a közterület-
használati megállapodásban a kitelepülés vagy a rendezvény 
lebonyolításának a feltételéül szabhatja, hogy a használónak úgy kell 
gondoskodnia az adott közterület (tér, utca) burkolatának, azok 
tartozékainak és a kihelyezett utcabútoroknak a lefedésérıl és védelmérıl, 
hogy azokban ne keletkezhessen rongálódás és egyéb kár, ugyanakkor 
feleljen meg az adott terület jellegének és ne rontsa annak arculatát.” 

 
„/4/ A közterület kezelıje a /3/ bekezdésben meghatározott tevékenységek 

esetében a közterület-használati megállapodásban elıírhatja, hogy a 
közterületi burkolatok, a közterületi bútorok és egyéb berendezéseknek, 
(szökıkutak, mesterséges vízfolyások) letakarással, vagy más módon 
történı megvédésére a közterület használója  erre rendszeresített 
speciális mőszaki berendezéseket és eszközöket köteles alkalmazni.” 

 
„5/ A közterületek kezelıje a /2/ bekezdésben meghatározott és a /3/, /4/ 

bekezdések szerint a közterület-használati megállapodásban általa elıírt 
szabályok betartását a kitelepülés és a rendezvény megkezdésekor és 
azok idıtartama alatt ellenırzi és közterületi károkozás vagy annak 
közvetlen veszélye setén a használatot megszünteti és a kár elhárítása, 
illetve a megtéríttetése iránt intézkedik. 
A közterület kezelıje a közterület-használati megállapodásban a /2/, /3/ és 
a /4/ bekezdésekben meghatározott szabályok be nem tartásából a 
közterületekben, azok tartozékaiban és egyéb létesítményeikben, valamint 
a közterületi bútorokban esetlegesen keletkezı  károk megtérítésének a 
biztosítására – az általa meghatározott használattal érintett területrészek 
és felépítmények értékével és a használat mértékével arányos összegő – 
óvadékot állapíthat meg.” 
 
 

7. § Az Ör. „Pályázat útján történı közterülethasználat” címő 1. sz. mellékletének a 
7. pontja helyébe a következı rendelkezés lép. 
 
„7. A pályázati tárgyalást a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság folytatja 

le. A tárgyalásról jegyzıkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza: 
a) a pályázók nevét, címét, 
b) a pályázati tárgyalás lefolytatását, 
c) a legmagasabb összegő közterület-használati díjra tett ajánlat összegét, 

az ajánlatot tevı nyertes pályázó adatait, az utána következı 
legmagasabb ajánlatot tevı adatait és ajánlata összegét.” 

 



 

8. § Az Ör. „Közterülethasználati díjak” címő 2. sz. mellékletének a VIII. és IX. 
pontjainak a helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 
„VIII. Taxidroszt (5. § /2/ bek., c. pont)   13.200.- Ft/gk/év” 
 
„IX. Mozgó árusítás           600.- Ft/m2/nap 

Mozgóbolt, árusító és bankautomata  
(5. § /2/ bek. f) pont)       6.250.- Ft/m2/hó” 

 
9 §   Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. A rendelkezéseit a  

hatálybalépést követıen indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
 

 
 
 
Dr. Páva Zsolt s.k.       Dr. Papp Judit s.k. 
polgármester       címzetes fıjegyzı 
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