Márkó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a
9/2011.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
A közterületek használatáról
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. Törvény 44/A (1) b.) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint 80.§ (1) bekezdésében, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 54.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatára és a közterülethasználat engedélyezésére az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1.§ A Rendelet 3.§ a), d) és g) pontjait ez a rendelet hatályon kívül helyezi.
2.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
j) Mozgóbolti árusításhoz
3.§ A 6.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a) A helyi közút, és járda építésével, javításával, és fenntartásával a helyi közút és járda
elfoglalásához.
4.§ A 8.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A helyi közút nem közlekedés céljából történő igénybevételével járó közterület használat
engedélyezésénél, valamint az önálló hirdető berendezések, figyelmeztető és tájékoztató
táblák elhelyezésénél a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletben foglaltak
betartásával kell eljárni.
5.§ A Rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Az engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.
Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a polgármester köteles
ellenőrizni, hogy a közterület használója, a jogszabály által előírtakat betartja-e.
6.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az engedélyes a közterület használatáért közterület használati díjat köteles fizetni. A
közterület használati díj mértékét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A közterület
használó által fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját határozatban kell
meghatározni.
7.§ A Rendelet 9.§ (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A közterület használati díj befizetésének tényét a polgármesternél a közterület foglalási
engedélyben meghatározott időn belül igazolnia kell.
8.§ A Rendelet 9.§ (3) bekezdés második mondatát ez a rendelet hatályon kívül helyezi.
9.§ A Rendelet 11.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Közterületen üzemképtelen jármű közterület használati engedély nélkül nem tárolható, az
üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált
járművet saját költségén köteles a közterületről 10 napon belül eltávolítani, vagy közterület
foglalási engedélyt kérni.
10.§ A Rendelet 12.§ (5) bekezdését ez a rendelet hatályon kívül helyezi.
11.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
13.§ Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra
vagy módon használja, vagy a közterület használati díjfizetés tényét az esedékesség időpontját
követő 3 napon belül nem tudja bizonyítani. Ezekre a jogkövetkezményekre az engedélyest a
határozatban figyelmeztetni kell.
12.§ A Rendelet 14.§ (1) és (2) bekezdését ez a rendelet hatályon kívül helyezi.
13.§ A Rendelet 1. számú melléklete a rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
14.§ A Rendelet 3. számú melléklete a rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.
15.§. (1) A rendelet 2012. május 15-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Márkó, 2012. május 10.

Hartmann Antal
polgármester

Láng Zsanett
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Bánd, 2012. május 11.

Láng Zsanett
körjegyző

1. melléklet a 9/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
3000,- Ft-os Illetékbélyeg
KÖZTERÜLET HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI

KÉRELEM
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók
Kérelmező neve:

Székhelye

Adóigazgatási azonosító száma:
Telefonszáma, e-mail címe:

Képviselő neve:

Magánszemély
Kérelmező neve:

Anyja neve:

Születési helye és ideje:
Lakcíme:
Telefonszáma, e-mail címe:

Közterület igénybevétele
Közterület használat célja:
Az igényelt közterület mérete:
A használat ideje
....................................................... év ........... hó ...........naptól ................. év ............hó ...........napig
A közterület használat helye:
A közterület használat alkalmából folytatott tevékenység rövid leírása:
A kérelmezett közterületen folytatni kívánt tevékenységben részt vevő tagok, családtagok, alkalmazottak és
megbízottak:
................................................................................... név ...................................................... lakcím

A kérelmező tudomásul veszi, hogy:




A kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára
A közterületek használatáról szóló Bánd Község Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2011.
(XII.13) önkormányzati rendelete alapján díjat kellfizetni.
A díjat a kérelmező a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény
tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

Dátum: …………………………………….

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

3. melléklet a 9/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Közterület foglalási díjtételek

A

l.

2.

B

A közterületbe 15 cm-en túl benyúló üzlet- homlokzat (portál)
kirakatszegély, üzlet védőtetője, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés
(fényreklám) cég, és címtábla esetén a m2-enkénti díj a tényleges felületet
figyelembe véve:
Építési munka, építőanyag és bontási anyag 24 órán túli tárolása (max. 20
m2)

3.

Tüzelőanyag 24 órán túli tárolása esetén (max. 20 m2)

4.

Közterület bontásával járó szerelő vagy egyéb tevékenység
Üzemképtelen gépjárművek 3 napon túli tárolása:

5.
5.a.
5.b.
6.
7.
7.a.
7.b.
7.c.
7.d.
7.e.
8.

Személygépkocsinként:
Teher és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak
elhelyezése esetén:
A köztisztasággal kapcsolatos igénybevétel:
Mozgóbolt:
Napi árusítás (alkalmankénti):
Havi árusítás:
Negyedéves:
Féléves:
Éves:

9.

Önálló hirdető berendezések és egyéb táblák elhelyezése:
Kiállítás, kulturális és nem bevételes szórakoztató rendezvények:

10.

Alkalmi vendéglátó-ipari, és kereskedelmi célú kitelepülés:

C

400 Ft/m2/hó

500 Ft/nap
500 Ft/nap
200 Ft/ m2/nap
1.000
Ft/db/nap
3.000
Ft/db/nap
díjmentes
1.000 Ft
5.000 Ft
13.000 Ft
25.000 Ft
50.000 Ft
400 Ft/m2/hó
díjmentes
200 Ft/m2/nap

