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Hugyag Község Önkormányzatának
6/2000. (XI. 17.) számú rendelete
a közterületek használatának szabályozásáról

Hugyag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1)
és 80. §. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében közterületei használatáról a következő
rendeletet alkotja:

1. §
A KÖZERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY
(1) A közterületek rendeltetésüktől eltérő használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) engedély szükséges.
A közterület-használat engedélyezéséről – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
az I. Fokú hatóság (jegyző) határozat formájában dönt.

(2) A közterület-használati engedélyezési eljárás kiterjed az alábbi – önkormányzati
tulajdonban lévő- közterületen végzett tevékenységekre:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

árusító és egyéb fülke elhelyezése
alkalmi és mozgóárusítás
üzlet előtt árubemutatás
alkalmi vásár
önálló hirdető berendezés elhelyezése (óriás plakát, stb.)
önálló hirdető berendezés elhelyezése (reklámtábla, vitrin 4m2 felületig)
idényjellegű árusítás
mutatványos tevékenység
építési munkával kapcsolatos állvány, építési anyag elhelyezés lakásépítésnél
közúti szolgáltatást végző járművek tárolása,
egyéb.

2. §.

(1) Az alkalmi és egyéb árusítás végzésére kiadott közterület-használati engedély
érvényessége az engedélyes által előre bejelentett- naptári napban meghatározottidőtartam, letelte után érvényét veszti. Amennyiben a tevékenység előre bejelentett
várható időtartama az egy naptári napot nem éri el , az engedélyező határozatban meg
kell határozni a tevékenység kezdetének és befejezésének idejét.
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(2) Az idényjellegű árusítás, illetőleg az építési munkával kapcsolatos állvány, egyéb
tevékenység végzéséhez használt tárgy elhelyezésének engedélye az idény, illetőleg a
meghatározott tevékenységhez szükséges időtartam végéig marad érvényben. Az ilyen
jellegű tevékenység végzéséhez engedélyesnek kérelmében meg kell határozni a
várható kezdési és befejezési idő határnapjait (amennyiben a pontos időtartam előre
meg nem határozható).

(3) Az építési engedély alapján elhelyezett építmények esetében a közterület-használati
engedély az építmények elbontásáig érvényes.

3. §.
A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJSZABÁS

(1) A közterület-használati díjszabást jelen rendelet mellékletében foglalt díjtételek
alapulvételével, de legalább 800,- Ft-os összegben kell meghatározni.
A több évre szóló közterület-használati engedélyek esetében a rendelettel módosított
díjakról értesíteni kell az engedélyest, és a következő félévtől a módosított díjat
köteles befizetni.
Amennyiben az új díjszabást nem fogadja el, és erről írásban értesíti a jegyzőt, úgy a
közterület használata engedély nélküli használatnak minősül és annak
jogkövetkezményeit vonja maga után.

4. §.

A KÖZERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA
ÉS A FIZETÉS ESEDÉKESSÉGE

(1) Alkalmi tevékenység közterület-használati engedély birtokában történt elvégzését
követően az esedékesség azonnal beáll.
(2) Folyamatosan végzett- közterület-használati engedélyhez kötött- tevékenység
esetén
-

10.000 Ft-ot meghaladó díjtétel esetében engedélyes többéves, folyamatos
használat esetén félévre előre, illetve január hó 05. napjáig és július hó 05.
napjáig köteles a díjat befizetni;
- 10.000 Ft alatti díjtétel vagy havi és napi használat esetén az engedélyező
határozat kézhezvételének napján köteles befizetni.
(3) A közterület-használati díjat a Hugyag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Költségvetési Számlájára kell átutalási postautalványon befizetni.
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5. §

A KÖZTERÜLET- HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE

(1) Az engedélyezett közterület-használat községrendezési érdekből és közérdekből
bármikor megszüntethető.
Más helyen közterület-használati lehetőséget biztosítani nem kell. Ez esetben az
előre befizetett díj időarányos részét vissza kell fizetni.
Az építési engedély alapján közterületen lévő építmények esetében a
megszüntetéséről indoklással a közterület használóját 60 nappal annak határideje
előtt értesíteni kell.

(2) Amennyiben az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles
ezt a szándékát az engedély visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak
bejelenteni.

6. §
JÁRMŰVEK TÁROLÁSA KÖZTERÜLETEN

(1) Közterületen üzemképtelen jármű 10 napon túl közterület-használati engedély
nélkül nem tárolható.
(2) Üzemképtelen gépjármű 10 napon túli közterületen történő tárolása csak rendkívül
indokolt esetben és legfeljebb további 10 napra adható engedély – a főutca
kivételével - .

7.§

A KÖZTERÜLET ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATÁNAK
JOGKÖVETKEZMÉNYEI

(1) A közterület ezen rendelet 1. §. (2) bekezdésében meghatározott tevékenység
céljából történő igénybevétele kizárólag közterület-használati engedély
birtokában végezhető.
Aki ezen rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, és 10. 000 Ft –ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
(2) A közterület-használati díjfizetés elmulasztása a közterület engedély nélküli
használatnak minősül, és annak jogkövetkezményeit vonja maga után.
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8. §.
HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet 2000. november hó 17. napján lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait folyamatban lévő és érdemben el nem bírált ügyekben is
alkalmazni kell.

9. §.
Jogharmonizációs záradék

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Hugyag, 2000. október hó 24. napján

Kanyó Tibor sk.
polgármester

Dr. Kovács Istvánné sk.
jegyző

Kihirdetve:
Hugyag, 2000. november 17.

Dr. Kovács Istvánné
jegyző
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