Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének
6/1997. (V.29.) sz. Rendelete
A közterület használatáról, díjáról
I.

Fejezet
1.§

A rendelet hatálya:
Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet igénybe venni kívánó jogi személyre,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és természetes személyre terjed ki.
II.

Fejezet
2.§

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Közterület: Az ingatlan nyilvántartás /telekkönyv/ helyrajzi számmutatójában közterületként
nyilvántartott, valamint közhasználatra átadott belterületi földrészek.
3.§
Közterület-használati engedély
/1/
A közterület rendeltetésétől eltérő használatához /a továbbiakban: közterület használat/
engedély szükséges.
/2/

Közterület – használati hozzájárulást kell beszerezni:
a.) Építési munkával kapcsolatos terület foglaláshoz,állvány,építőanyag és törmelék
tárolása céljára,
b.) Árusító és egyéb fülkék elhelyezésére alkalmi mozgó árusításhoz,
c.) Jármű megőrző telep létrehozására /parkoló/,
d.) Közterületen javító szolgáltató tevékenység végzésére,
e.) Piaci helyfoglalás, vásár céljára,
f.) Mutatványos tevékenységekre és
g.) Közcélú hirdetőberendezés és köztárgyak /pad,figyelmeztető és tájékoztató
táblák,közvilágítási táblák,távbeszélő fülke,postai levélszekrény,toto-lottó láda
stb./ elhelyezéséhez,
h.) Egyéb szórakoztató célokra.
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4.§
A közterület használati ideje
/1/

Állandó jelleggel – határidő nélkül – a díjtarifa módosításáig.

/2/

Ideiglenes jelleggel – meghatározott időre illetőleg feltétel bekövetkeztéig.
5.§
Engedély iránti kérelem

/1/

Engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet használni kívánja.

/2/

Ha a közterület állandó jellegű használata építési engedélyhez kötött épület, vagy más
építmény elhelyezése céljából szükséges, akkor az építési engedélyt megelőző
szerződés alapján vehető igénybe.

/3/

Ha a közterület ideiglenes jellegű használata, építési munkavégzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az
építtetőnek kell kérnie.
6.§
Engedély megadása

Engedély megadása során figyelembe kell venni az építés ügyi szabályokat, rendezési tervet,
környezetvédelmi, köztisztasági, továbbá a szakhatóságok által előírt követelményeit.
7.§
Az engedély érvényessége
/1/

Az engedély érvényes:
a.) Meghatározott idő elteltéig,
b.) Megállapított feltétel bekövetkezéséig,
c.) Visszavonásig

/2/

Meghatározott időre szóló engedély érvénye, az engedélyesnek az engedélyezett
időtartam lejárta előtt,legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható,
illetőleg meghatározott időtartamra szüneteltethető.
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8.§
/1/

Közterület használati díj
A közterületet igénybe vevő /a továbbiakban engedélyes/ a közterület használatáért
díjat köteles fizetni.

/2/

Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület lényeges használatára, illetőleg
a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni,
kivéve ha az hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni.

/3/

A közterület használati díj mértékét a képviselőtestület állapítja meg.
a díjtáblázat a rendelet I. sz. melléklete.

/4/

A közterület-használati díj megfizetésére
a 4.§ /1/ bekezdés szerint állandó jelleggel történő engedélyezés esetén minden hó 10ig,
a 4.§ /2/ bekezdés szerint /ideiglenes jellegű közterület használatánál/ az engedély
kiadásával egy időben történik.
9. §
Közterület-használat megszüntetése, az engedély megvonása

/1/

Közérdekből a képviselőtestület 30 napos felmondási idővel bármikor megszüntetheti.
Ilyen esetben az engedélyes részére – kérelmére – másutt kell a közterület használati
lehetőséget biztosítani.

/2/

Meg kell vonni az engedélyt ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett
célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség
időpontjáig nem tett eleget.

/3/

Ha a közterület használó a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a
szándékát az engedélyező a Hivatalnak bejelenteni az engedély egyidejű visszavonása
mellett.

/4/

Ha az engedély érvényét veszti az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti
állapotot – minden kártérítési igény nélkül – helyreállítani.
10.§
Közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

/1/

Közterület engedély nélküli használata esetén a használó köteles a Hivatal felhívására
a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén
helyreállítani minden kártalanítási igény nélkül.

/2/

Azt, aki a közterületet engedély nélkül használja, vagy azt az engedélybe foglalt
feltételektől eltérő módon használja, a szabálysértési jogkövetkezményein túl, az
engedély nélkül, vagy az eltérő használat tartalmára az egyébként fizetendő közterülethasználati díj megfizetésére kell kötelezni.
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IV. Fejezet
11.§
(Hatályon kívül helyezte Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.
(VI.19) önkormányzati rendelete az egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről)
Szabálysértési rendelkezés
/1/

Szabálysértést követ el és 10.000.-Ft pénzbírsággal sújtható az, aki:
a.) Közterületet engedély nélkül
b.) Engedélytől eltérő módon és célra használja
c.) Engedélyben lévő feltételeket nem tartja be
V.

Fejezet
12.§

Záró rendelkezések
/1/

E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

/2/

A rendeletben foglaltakat a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

/3/

A korábban kiadott engedélyeket és tényleges közterület használatot a kihirdetést
követően 60 napon belül felül kell vizsgálni.

Gáborján, 1997. május 29.
Majosi Gyula
polgármester

Illés Tóth József
közjegyző

Záradék
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény III. §.-ával összhangban az
Európai Közösségeknek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Gáborján, 2004. április 30.
Majosi Gyula
polgármester

Illés Tóth József
címzetes főjegyző
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1. sz. MELLÉKLET
6/1997.(V. 29.) sz. Képviselőtestületi rendelethez
KÖZTERÜLETFOGLALÁSI
DÍJTÉTEL JELE
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

DÍJTÁBLÁZAT

A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT
CÉLJA
Árusító és egyéb pavilon felállítása
Hirdető berendezés elhelyezés

DÍJTARIFA ÖSSZEGE
250.-Ft/m2/hó+ÁFA
Minden megkezdett m2 után
100.-Ff/hó+ÁFA

Reklámtábla 1 oszlopon
Teher - és munkagépek, gépjárművek
elhelyezése
közterületen,
szerelvénnyel, munkagépenként
Építési munkával kapcsolatos állvány
törmelék, építőanyag stb. tárolása
Alkalmi
és
mozgó
árusítás
közterületen
Javító és szolgáltató tevékenység
közterületen 20 m2 –ig

50.-Ft/hó+ÁFA oszloponként
100.-Ft/db/hó+ÁFA

- további m2-enként
Mutatványos tevékenység

10.-Ft/m2/nap+ÁFA
1.000.-Ft/nap+25%ÁFA

100.-Ft/m2/hó+ÁFA
200.-Ft/alkalm.+ÁFA
200.-Ft/nap+ÁFA
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