Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/1999. (XI.1.) Önkormányzati Rendelete
a közterülethasználat rendjéről
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.
évi LXV.tv.16.§. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján
a közterülethasználat rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya Koroncó Község közigazgatási területén az
ingatlannyilvántartásban
közterületként
nyilvántartott
földrészletekre (út, járda, tér, park, stb.) terjed ki.
2. §
(1)
(2)

A
közterület
rendeltetésétől
eltérő
használathoz
közterülethasználati megállapodás szükséges.
A
közterülethasználati
megállapodás
megkötésére
a
polgármester jogosult.
3. §

(1)

Közterülethasználati megállapodást kell kötni
a) árusító és egyéb fülke telepített elhelyezésére (pl.
élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap
árusítására szolgáló helyiség), mely építési engedély
köteles
b) árusító automata elhelyezésére
c) alkalmi és mozgó árusítást végző pult, utánfutó, sátor
felállításához
d) közúti
közlekedéssel
és
fuvarozással
kapcsolatos
állomáshely, várakozóhely létesítéséhez
e) köztisztasággal
kapcsolatos
építmények
és
tárgyak
elhelyezéséhez
f) távbeszélő fülke, postai levélszekrény, szerencsejáték
szelvényeket gyűjtő láda, szekrény elhelyezéséhez
g) önálló hirdető berendezés, tájékoztató és reklámtáblák,
köztéri bútorok elhelyezéséhez
h) anyagtároláshoz (építési anyag, törmelék, termény, áru
stb.)
i) vásárok, nyereségérdekeltségű szabadtéri rendezvények
megtartásához
j) vendéglátóipari előkert létesítéséhez
k) 1közmű elhelyezésére szolgáló építmények, tárgyak,
oszlopok elhelyezéséhez, ill. ilyen meglévő építmények,
tárgyak, oszlopok által elfoglalt terület használatához
l) 5mozgóértékesítéshez
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5.

(2)

Munkaterület átadás-átvétel eljárásban kell rendezni a
közterület igénybevételét
a) községi beruházásban megvalósuló, közcélú építkezések
területigényét
b) infrastrukturális beruházások munkaterületét
c) egyéb, a község fejlődését szolgáló magánberuházás,
közmű-építések
közterület-igényét
(pl.
eü.ellátás,
telekkialakítással
kapcsolatos
út,
infrastruktúra
építése stb.)

(3)

Nem kell közterülethasználati megállapodást
alábbi esetekben:
a) mozgó eü. szolgáltatás esetén
b) egy napot meg nem haladó anyagtároláshoz
c) mozgó könyvárusítás esetén

kötni

az

4.§
A megállapodásban kiköthető határidők
(1)
(2)
(3)
(4)

A közterülethasználati megállapodás a (2) – 2(3)
bekezdésben foglaltak kivételével – 1 év időtartamra
köthető
A 3. §. (1) h) pontjában foglalt esetben a megállapodás 6
hónap időtartamra köthető
3
A 3. § (1) k) pontjában foglalt esetben a megállapodás
1-5 év időtartamra köthető.
A megállapodásban rögzített határidő a lejárat előtt
legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható
5.§
Közterülethasználati díj

(1)
(2)

(3)

A közterület használatáért – ha e rendelet kivételt nem
tesz – a használó díjat köteles fizetni
A használó a díjat a közterület tényleges használatára,
ill. a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges
üzemeltetésére tekintet nélkül – a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – köteles megfizetni
Nem kell megfizetni a díjat arra az időszakra, amikor a
használó
a
Polgármesteri
Hivatal
intézkedése
miatt
kénytelen tevékenységét szüneteltetni

______________
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6. §4,6,8,9
A közterülethasználati díj mértéke
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

A 3. § (1) a) pontjában foglalt esetben 32.000.-Ft/év, de
az elfoglalt terület nagysága a 20 m2-t nem haladhatja
meg;
A 3. § (1) b) pontjában foglalt esetben 11.000.-Ft/év;
A 3. § (1) c) pontjában foglalt esetben 110.-Ft/m2/nap,
de alkalmanként minimum 3.000.-Ft
A 3. § (1) h) pontja esetében – az építőanyag-tárolás
kivételével – 20.-Ft/m2/nap
építőanyag
tárolás
az
építési
engedély
jogerőre
emelkedésétől számított 4 hónap időtartamra díjmentes, ezt
követően 20.- Ft/m2/nap
a 3. § (1) g) pontjában foglalt esetben az elfoglalt
terület nagyságától függően
a) 0,5 m2-ig 4.300.-Ft/év
b) 0,51 m2-től 1 m2-ig 6.400.-Ft/év
c) 1 m2 felett 12.800.-Ft/év
a 3. § (1) j) pontjában foglalt esetben 21.000.-Ft/év, de
az elfoglalt terület nagysága az 50m2-t nem haladhatja meg
a 3. § (1) d) pontjában foglalt esetben 11.000.-Ft/év
A 3. § (1) i) pontja esetén a közterülethasználati díj
mértékére a polgármester által az engedélyessel kötött
megállapodás az irányadó
A 3. § (1) e) és f) pontjában foglalt esetekben a
közterület használata díjmentes
A 3. § (1) k) pontjában foglalt esetben a díj mértéke az
önkormányzat és a szolgáltató szerződésben állapítja meg.
A 3. § (1) l)pontjában foglalt esetben alkalmanként
3.000.-Ft/nap
Az adott évre meghatározott közterület használati díj
mozgóértékesítés
esetén
csökkenthető
az
adott
évet
megelőző évben – az önkormányzat iparűzési adó beszedési
számlájára – befizetett iparűzési adó összegével.
7. §

(1)

A közterülethasználat közérdekből – a Képviselő-testület
vagy a polgármester javaslatára – 15 napos határidővel
bármikor megszüntethető.
Ilyen esetben a használó kérelmére más helyen kell a
közterülethasználat lehetőségét biztosítani.
_______
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(2)

(3)
(4)

(5)

A megállapodás polgármester részéről történő felmondását
vonja maga után, ha a használó a közterületet nem a
megállapodásban rögzített célra és módon használja, vagy
díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem
tesz eleget.
Amennyiben a használó a közterülethasználatot felmondással
meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát a
Polgármesteri Hivatalnak bejelenteni.
Amennyiben a használó a közterülethasználatot megszünteti
vagy a megállapodás a (2) bekezdés szerint felmondásra
kerül, a használó köteles az eredeti állapotot saját
költségén helyreállítani.
Amennyiben a közterülethasználat a (2) vagy a (3)
bekezdésben foglalt módon szűnik meg, a használó a már
befizetett díjat vissza nem követelheti, ill. a megszűnés
időpontjában esedékessé vált díjat köteles megfizetni.
8. §
A közterület jogtalanul vagy megállapodástól eltérő
használatának jogkövetkezményei

(1)
(2)

(3)

11

Aki
közterületet
jogosulatlanul
vagy
megállapodástól
eltérő módon használ, köteles a Polgármesteri Hivatal
felszólítására
a) a használatot megszüntetni és a közterület eredeti
állapotát saját költségén helyreállítani;
b) a jogosulatlan vagy megállapodástól eltérő használat
időtartamára
az
egyébként
irányadó
közterülethasználati díj kétszeresét megfizetni
A
közterületet
jogosulatlanul
használó
kérelmére
a
közterülethasználatról megállapodást lehet kötni, de a
megállapodás megkötése nem mentesít a (2) b) pontjában
meghatározott jogkövetkezmények alól. Ezt a körülményt a
megállapodásba kell foglalni.
9. §
Egyéb rendelkezések

(1)
(2)

(3)
(4)

10.

E rendelet szabályainak betartását a Polgármesteri Hivatal
jogosult ellenőrizni. Megállapított szabálysértés esetén a
Polgármesteri
Hivatal
ügyintézője
helyszíni
bírságot
szabhat ki.
E rendelet nem szabályozott kérdésekben a mindenkori
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
7
A rendelet hatálya nem terjed ki azokra az ügyekre,
amelyben a 19/1994 (V.31.) KHVM Rendelet rendelkezései az
irányadóak.

__________________
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10. §
Záró rendelkezések
E rendelet dőlt betűvel szedett módosító rendelkezései 1999.
november hó 1. napján lépnek hatályba.
Koroncó, 1999. október 27.
Horváth Lóránt sk.
polgármester

Tóth Veronika sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Koroncó, 2012. június 1.

dr. Cseresznyák Klára
jegyző

