Beloiannisz Község Önkormányzatának
3/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 5/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Beloiannisz Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterületek használatáról szóló 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 9. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott rendeltetéstől eltérő közterület használatnak a díját az
alábbiak szerint kell megállapítani:
a)
a közterületbe tíz centiméteren túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
üzleti védőtető (előtető), ernyősszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cím-és cégtábla
esetében a díj ötven forint havonta, megkezdett négyzetméterenként,
b)
árusító és egyéb fülke esetében a díj százötven forint havonta, megkezdett
négyzetméterenként,
c)
egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek
esetében a díj ezer forint évente, gépkocsinként,
d)
építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék esetében ötven forint
havonta, megkezdett négyzetméterenként,
e)
alkalmi árusítás esetében, amennyiben a közterületen elfoglalt terület kisebb, mint tíz
négyzetméter, úgy a díj ezerötszáz forint naponta, e terület nagyságot meghaladó használat
esetén minden megkezdett négyzetméter után a díj százötven forint naponta,
f)
kiállítás, sport- és kulturális rendezvények esetén a díj tizenöt forint naponta,
négyzetméterenként,
g)
cirkusz és mutatványos tevékenység esetében a díj ötven forint naponta,
négyzetméterenként,
h)

vendéglátó-ipari előkert esetében a díj ötven forint havonta, négyzetméterenként,

i)

az e rendelet 14. §-ában meghatározott kiemelt önkormányzati rendezvény napján:

ia) az e) pontban meghatározott közterület-használat díja öt négyzetmétert meg nem
haladó nagyságú terület esetén kétezer-ötszáz forint naponta, öt négyzetméternél nagyobb, de
tíz négyzetméternél kisebb terület esetében ötezer forint naponta, tíz négyzetméternél
nagyobb, de húsz négyzetméternél kisebb terület esetén tízezer forint naponta, a húsz
négyzetméternél nagyobb terület esetében a díj négyzetméterenként ötszáz forint naponta,
ib) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények esetén a díj harminc forint naponta,
négyzetméterenként,
ic) cirkusz és mutatványos tevékenység esetében a díj ötven forint naponta,
négyzetméterenként,

id) helyi vendéglátó üzlet előkertjének húsz négyzetméteren felüli terület foglalása
háromszáz forint naponta, négyzetméterenként.”
2. § A Rendelet 9. § (5) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közterület-használati díjat a (4) bekezdésben meghatározott díjtételek alapján az
engedélyező állapítja meg.”
3. § A Rendelet 15. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) E rendelet közterület-használatra vonatkozó szabályainak betartására vonatkozó
ellenőrzésére az engedélyező és a Polgármesteri Hivatal helyszíni bírságolási joggal
felruházott dolgozója jogosult.”
4. § A Rendelet 16. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül:
a) az e rendelet 3. § (2) bekezdésének a) – j) pontjaiban meghatározott célra engedély
nélkül használni a közterületet,
b) a 3. § (4) bekezdés a) – c) pontjaiban meghatározott módon és célra igénybe venni a
közterületet.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben
húszezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve ötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.
(3) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás lefolytatása és a bírság kiszabása a jegyző
hatáskörébe tartozik.”
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti a rendelet 9. § (7) bekezdése, valamint a 2. számú és 3. számú melléklete.
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