Borsodivánka Község Önkormányzatának
5/2013.(I.28.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat szabályairól
Borsodivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról szóló
1997. évi LXXVIII. Törvény 54. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. §.
E rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek községrendezési,
környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a
közterület használatának rendjét, valamint a rendeltetéstől eltérő közterület-használatot.
2 §.
E rendelet hatálya kiterjed Borsodivánka Község közigazgatási területén a közterületekre,
valamint minden természetes, jogi személyre és a jogi személyiséggel nem rendelkező más
szervezetekre.
3 §.
(1) Közterületet épülettel, épületrésszel, vagy más építménnyel elfoglalni, rendeltetéstől eltérő
célra és módon használni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – csak a polgármester
engedélyével szabad.
(2) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára kizárólag az alábbi célokra, tevékenységekre
adható engedély:
- árusító pavilon elhelyezése
- mozgóbolt elhelyezése
- üzlethelyiséggel nem rendelkező kereskedő közterületen történő árusítása
- üzlethelyiséggel rendelkező kereskedő idényjellegű vagy ideiglenes árusítása, árubemutatása
- építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék elhelyezése
- rendezvény
- 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó súlyú járműnek közúton vagy
közúton kívüli más közterületen történő tárolása
- zöld terület bármilyen más célú igénybevétele.
(3) Nem közterület használati engedély köteles:
- közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének
elfoglalása
- úttartozékok elhelyezése
- közművek hibaelhárításához szükséges munkákhoz közterület használata
- tüzelőanyagok, építőanyagok 48 órát meg nem haladó elhelyezése.
(4) Nem adható közterület használati engedély környezetszennyezéssel járó tevékenység
folytatására.
(5) A közterület-használati engedély ideiglenes vagy idényjelleggel határozott időre adható,
legrövidebb időtartama 1 nap és a leghosszabb pedig egy év lehet.
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4. §.
(1) közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet rendeletetésétől
eltérően kívánja használni.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
- a kérelmező nevét, címét, adószámát, elérhetőségét,
- a használat célját,
- a használat időtartamát,
- a használt közterület pontos megjelölését.
(3) Önkormányzati közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén szükséges az út
kezelőjének hozzájárulása.
5. §.
(1) A közterület-használat engedélyezésére irányuló kérelmet – az igénybevételt megelőzően
legalább 15 munkanappal korábban – kell benyújtani a polgármesterhez. Ellenkező esetben a
polgármester érdemben csak akkor bírálja el a kérelmet, ha a tervezett igénybevételt
megelőzően a tényállás teljes körűen tisztázott. A kérelem beadása a közterület-használat
megkezdésére nem jogosít.
6. §.
(1) A közterület-használati engedély jogosultja az önkormányzati tulajdonban lévő közterület
használatért díjat köteles fizetni.
(2) A közterület-használati díj mértéke:
- mozgóbolt 1.000,- Ft/alkalom
- üzlettel nem rendelkező kereskedő 500,-Ft/alkalom
- helyi őstermelő
- idényjellegű árusítás 500,- Ft/alkalom
- építőanyag tárolása 500,- Ft/m2 – 30 napnál tovább nem lehet tárolni
- rendezvény 200,- Ft/m2/nap
- 3500 kg-nál nagyobb össztömegű jármű tárolása 1.000,- Ft/hó/gk.
(3)A közterület-használati díjat a polgármester döntése alapján előre, egy összegben a
házipénztárba történő befizetéssel vagy átutalással kell megfizetni.
7. §.
(1) A közterület használatot az önkormányzat által feljogosított személy jogosult ellenőrizni.
(2)A közterület-használat községrendezési érdekből bármikor megszüntethető, az engedélyes
részére más helyszínen közterület-használati lehetőséget biztosítani nem kell. Ez esetben az
előre fizetett díj arányos részét vissza kell fizetni.
(3)A közterület használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az
engedélyezett célra és módon használja vagy díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget.
8. §.
(1)A közterület rendeltetéstől eltérő vagy engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata
esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot azonnal
megszüntetni és a közterületet saját költségén eredeti állapotára helyreállítani.
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9. §.
(1) Közterületen üzemképtelen jármű 30 napon túl nem tárolható.
(2) Az üzembentartó üzemképtelenné vált járművét saját költségén köteles a közterületről
haladéktalanul eltávolítani.
(3)Az üzemképtelen jármű hatósági elszállítása előtt a polgármester írásban felszólítja az
üzembentartót vagy a tulajdonost a járművének közterületről 30 napon belül történő
eltávolítására.
10. §.
(1) Ez a rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 4/2003.(IV.6.) önkormányzati rendelet.

Bogdán József s.k.
polgármester

dr. Jakab Orsolya s.k.
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetve: 2013. január 28-án.
dr. Jakab Orsolya s.k.
jegyző
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