Nagybaracska Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2008. (VI.18.) önkormányzati rendelete
A közterület-használatról
egységes szerkezetben a módosító 10/2009.(XI.25.), 6/2012.(IV.3.) és 12/2013.(IX.25.)
önkormányzati rendeletekkel
Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterülethasználatról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet az önkormányzat közigazgatási területén a közterület használóira terjed ki.
2.§
Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott
területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés
biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a
közművek elhelyezése.
3.§
(1) A közterület használatért díjat kell fizetni.
(2) A közterület-használati díjat az elfoglalt terület négyzetmétere szerint kell megállapítani.
(3) A közterület-használati díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4.§
(1) Belterületen közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetéstől eltérő módon használni csak
engedély alapján lehet. Az engedélyt a polgármester adja ki.
(2) Az engedély iránti kérelem beadása illetékköteles. (Mindenkori általános tételű eljárási
illeték.)
(3) Nem kell előzetes engedély az alkalmi árusoknak, és évente egyszer a búcsúi, cirkuszi
mutatványosoknak és árusoknak, valamint a külön rendeletben szabályozott piaci
árusoknak.
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5.§
A közterület-használati engedélyt meghatározott időtartamra egy naptári évre, évekre,
hónapra, napra lehet kiadni.
6.§
A közterület-használati díjat a tényleges használattól függetlenül a kérelmező által
meghatározott és az engedélyezett időtartamra kell megfizetni.
7.§
Közterület-használati díjat a magánszemély, a jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb
szervezet egyaránt köteles megfizetni.
8.§
A közterület-használati díjat az önkormányzat költségvetési számlájára csekkbefizetési lapon,
a közterület használatának megkezdésekor, illetve a határozatban foglaltak szerint kell
befizetni.
9.§
A közterületen lévő létesítményeket (fák, virágágyak, parkosított területek, annak kerítése)
minden természetes és jogi személy köteles megóvni mindennemű károsodástól.
10.§
A kijelölt közterületet a használat után az igénybevevő köteles az eredeti állapotában
helyreállítani, vagy ha ez nem lehetséges az okozott kárt megtéríteni.
11.§
(1) Közterületen a szeszes ital fogyasztása tilos.
(2) Szeszes ital forgalmazása céljából közterület-használati engedély – községi szervezett
ünnepségek, búcsú kivételével - nem adható ki.

12.§
(1) A közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól felmentés nem adható.
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13.§

14.§
Nem terheli közterület-használati díjfizetési kötelezettség:
a./ a választási kampány idején a bejegyzett politikai és társadalmi szervezetek helyi
csoportjait, egységeit,
b./ jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személyt.
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14/A. §

(1) A közterület filmforgatási célú használatára az e szakasz rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közterület filmforgatási célú használatához szükséges
jóváhagyásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

hatósági

szerződés

(3) A (2) bekezdés szerinti jóváhagyás megtagadható, ha a filmforgatás
a) a lakosság nyugalmának túlzott, aránytalan mértékű zavarásával járna,
b) a településen való közlekedést jelentősen korlátozná,
c) a közerkölcs vagy a közízlés sérelmével járna.
(4) A közterület filmforgatási célú használatának díja: 0,- Ft.
(5) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, továbbá a rendkívüli
természeti események esetén a hatósági szerződést olyan időtartammal kell
meghosszabbítani, és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozva volt.
(6) A filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás a filmforgatás befejezésekor köteles a
közterület eredeti állapotát helyreállítani.
(7) A közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos eljárásra a mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény, valamint a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló
205/2013.(VI.14.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
15.§
(1) Ez a rendelet 2008. június 20. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ
előírásai szerint helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 6/1995.(IV.20.) Kt. rendelet, valamint az azt
módosító 10/1995.(VIII.2.) Kt. rendelet, a 16/2000.(VII.31.) Kt. rendelet és a
13/2005.(VI.27.) Kt. rendelet hatályát veszti.
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Hatályon kívül helyezte 6/2012.(IV.3.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan 2012.04.16-tól.
Megállapította a 12/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2013. október 1-től.
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16.§

E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Nagybaracska, 2008. május 29.
Király Sándor sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Tóth Istvánné sk.
jegyző

2008. június 18.

Tóth Istvánné sk.
jegyző
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Megállapította a 10/2009.(XI.25.) Kt. rendelet 1.§ (9) bekezdése. Hatályos 2009.11.25-től.
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1. melléklet a 10/2008.(VI.18.) önkormányzati rendelethez
Közterülethasználati díj

Sorszám

Közterület-használati megnevezése

1.

A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés
(fényreklám), cég- és címtábla

2.

Árusító és egyéb fülke, pavilon

250,-Ft/m2/hó

3.

Az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű-várakozóhely

250,-Ft/m2/hó

4.

Teher- és különleges gépjárművek parkolása, tárolása

100,-Ft/m2/hó

5.

Önálló hirdetőberendezés, reklámtábla

6.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék és
egyéb anyagok tárolása

7.

Tüzelő- és egyéb anyagok

8.

Vendéglátóipari előkert

150,-Ft/m2/hó

9.

Mutatványos tevékenység, egyéb árusítások

200,-Ft/m2/nap

10.

Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes
hasznosítása

15,-Ft/m2/hó

11.

Közterület bontással járó munkálatok

50,-Ft/m2/nap

12.

Alkalmi rendezvények

100,-Ft/m2/nap

13.

A díjtáblázatban foglaltakon kívül egyéb tárgyak, eszközök,
gépek ideiglenes tárolása esetén.

100,-Ft/m2/hó

50,-Ft/m2/hó

50,-Ft/m2/hó
100,-Ft/m2/hó
30,-Ft/m2/hó

