Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2018. (V.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 13/2013. (XI. 4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi sajátosságokra tekintettel a
közterülete használatáról, a közterület használatának engedélyezésére a következőket rendeli
el:
1. § A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közterület-használati engedélyt annak a magánszemélynek, jogi személynek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 nappal kell benyújtani az Álmosdi
Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).”
2. § A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az önkormányzat által készített
formanyomtatványon kell benyújtani (3. sz. melléklet). Az engedély megadása a polgármester
hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzat hatósági ügyben vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.”
3. § A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közterület használati engedély iránti kérelemnek (3. sz. melléklet) tartalmaznia kell
a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének, illetve telephelyének címét,
b) a közterület használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterületet állandó jelleggel
kívánja használni,
c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
d) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak
nevét és címét.”
4. § A rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A közterületet az engedélyben meghatározott határidő utolsó napjáig fel kell szabadítani,
ezzel egyidejűleg az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani és a szennyeződéstől
meg kell tisztítani. A helyreállítást be kell jelenteni és a közterületet a helyszínen a Hivatal
képviselőjének át kell adni.”
5.§ A Rendelet 10.§ (6) bekezdését követően a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Aki a közterületet engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy módon
használja, azzal szemben közigazgatási bírság szabható ki a fizetendő közterület-használati díj
megfizetése mellett. A közigazgatási bírság mértéke alapesetben ötezer forint, ismételt
kiszabás esetén harmincezer forint, folyamatos jogellenes magatartás esetén százötvenezer
forintig terjedhet.
(8) A közterület-használat megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság kiszabására a
Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(9) A közterület-használat megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a határozathoz mellékelt
készpénz átutalási megbízáson vagy banki utalással kell megfizetni.”
6.§ A rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közterületen a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó műtárgyak (karó, oszlop,
leásott autógumi, kő stb.) nem helyezhetőek el. Az ingatlanok előtti közterület lekerítése,
kikarózása, saját célra történő kisajátítása tilos.”
7.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép.
8.§ A Rendelet 2. mellékletét követően a jelen rendelettel elfogadott 2. melléklettel egészül ki.
9.§ Hatályát veszti:
a) a Rendelet 16.§ (2) bekezdése,
b) a Rendelet 17.§-a.
10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Álmosd, 2018. május 28.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2018. 05. 29.
dr. Medve Erzsébet
jegyző
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1. sz. melléklet a 20/2018. (V.29.) sz. önkormányzati rendelethez
A közterületek használatának céljai és azok díjai: (ÁFA nélkül)
Cég-, címtábla, hirdető-berendezés és reklámhordozó: 500Ft/db/hó
Árusító és egyéb fülke (bódé, pavilon): 300Ft/m2/hó
Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató, busz, egyéb: 1.000Ft/db/hó
Tüzelő, vagy egyéb anyag elhelyezése (2 nap után): 200Ft/m2/megkezdett hét
Kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység: 100Ft/m2/nap
Idény jellegű árusítás, alkalmi árusítás (max. 30 napra):
1-10m2 esetén: 5.000Ft/nap
10-20m2 esetén: 10.000Ft/nap
20m2 felett: 500Ft/m2/nap
Mozgóbolti árusítás esetén: 1000Ft/nap
Egyéb –fentiekben nem szabályozott: polgármester eseti megállapodás alapján
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2. sz. melléklet a 20/2018. (V.29.) sz. önkormányzati rendelethez
Kérelem közterület-használati engedélyhez
Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Munkáltatója (neve, címe): ……………………………………………………………………..
Állandó lakóhelye (illetve székhely és telephely):………………………………………………
Adószáma (gazdasági társaság esetén):…………………………………………………………
A közterület-használat célja:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A közterület-használat időtartama:
20………………………………………..tól

…………………………………ig,

illetve

………………………………………………………………………………….. ig.
A közterület-használat helye (út, utca, tér megnevezésével, illetve házszám feltüntetésével):
………………………………………………………………………………………
A használni kívánt területnagyság: .……………….m2
Hirdetőtábla esetén annak szövege:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Színe, anyaga, valamint a hirdetés elhelyezésének módja:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kelt, …………., 201… év ………………….hó ………nap.
…………………………..
Aláírás
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