
Iszkáz Közs é g Ö nko rm ányzat Képvis elő-tes tületén ek

3 l20I1. lIY. 1./ önkorm ányzati rendelete
a közterületek haszn á|atáről

Iszkáz község Önkormányzaíának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a

helyi önkormányzatokról szóló 1990, évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében és az

Alkotmány 44lA.§(1) bekezdésének a) pontjában és a 44lA,§(2)bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján a közterületek használatáről a következőlret rendeli el:

Általános rendelkezések

l.§
(1) A rendelet hatálya Isz\<áz község kőzigazgatási területén belül az Onkormányzat
tulajdonában, kezelésében lévó, az tngatlan-nyilvántartásba köztertiletként nyilvántartott

v belterületi földrészletekre. továbbá a belterületi földrészletek i<özhasználaíra átadott részére (a

továbbiakban együtt: köztertilet) terjed ki.

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre,.jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdasági társaságra vonatkoznak.

2.§

(1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és í-elszereléseit rendeltetésüknek

megfelelően - állaguk sérelme nélktil és az általános magatartási szabályok betartásával -
mindenki ingyenesen használhatj a.

(2) A közter1iletek rendeltetéstől eltérő hasznáIatához 1rözterület-haszná),ati engedély

szükséges.

Közterület-használati en gedély

3.§

(1) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:
a) közterületbe 10 cm_en túl benyúló üzlethomlokzat. kirakatszekrény. üzleti védőtetŐ,

hirdető-berendezés, cég-és címtábla elhelyezéséhez,
b) árusító és egyéb fiilke, pavilon ideiglenes ellrelyezéséhez,

c) szobor, emlékmii és köztárgyak elhelyezéséhez.
d) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető-és tájékoztatő táblák elhelyezéséhez,

.j építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 24 őrát meghaladó

elhelyezéséhez,
f) tíizelőanyag 48 órát meghaladó lerakásához,
g) alkalmi és mozgóárusításlroz,
t ; Hattitar. vásár, iport-és kulturális rendezvény, valamint nrutatványos tevékenység céljétra,

i) vendéglátó-ipari előkert. kitelepülés céIiára.
j ) üzemképtelen j ármű i dei g1 enes tár olásához,
ti; t irt.n.i-és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi

táro|ásához.



l) cirkusz és mutatványos tevékerrység céljára.

(2) Nem ltell közterület-lrasználati engedély:
(a) a közút (1árda) építésével, javításával kapcsolatban a közút fiárda) területének

elfoglalásához,
b) a kozterületen, illetve az a\att vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, további közművek

hibaelhárítása érdekében végezett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a

közlekedést nem a\<adály ozza.

(3) Nem adható közterület-hasznáiati engedély:

a) közlekedési területre, kivéve, lra a kérelmező rendelkezlk a közlekedési hatóság elŐzetes

hozzájárulásával,
b) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,

c) az eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására.

d) a templomtó1 szárnított 200 méteren belül szexuális áruk forgalmazására,

e) olyan területre, amely a közleked ést, az úttestre lépő gyalogosok észlelését akadályozza,

t) zoidtertiletekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálását, csonkítását,

pusztítását eredrrrényezi.

(4) A községben az engedélyezeíí hirdetőtáblákon tirl TILOS mindennemű plakát, falragasz

elhelyezése }ákon, középületek falain, kapuin, közműfenntartó létesítményeken, buszváró

helyiségekben.

4.§

(1) A közterület-használati engedély kérelmét az iszkázi Körjegyzőség Hivatalában kell

benyújtani.

12) 
^ 

közterület-használatt engedélyről a külön önkormányzati rendeletben meghatározott

hatóság dönt - átruházotí hatáskörben - a polgármester, A döntés meghozatalára az

önkormány zati hatősági ügyekre vonatkozó szabályokat kel l al kalmazni,

5.§

(1) A közterület használat:
(a) állandó jelleggel vagy

ibj ideiglánes jelleggel meghatározott időre illetőleg í-eltételek bekövetkeztéig

engedélyezhető.

(2) Alkalmi árusok rószére illetőleg búrcsú és egyéb rendezvények alkalmával kiadásra kerÜlő

engedéllyel igénybe vehető terület:
(a) a kultúrház udvara és a 360 hrsz-u közterület,

(3) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály más SZeIv

engedélyéh éz, hozzájárrrlásához köti, a közterület-használati engedély csak a másik hatóság

engedélye megléte esetén adható ki,

(4) Azengedélyes köteles az i_eénybe vett tertiletet tisztán tartani.



(5) A közterület_haszn áIat szabá|yszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik,

(6) A közterület_használati enged éIyhezkötött, de engeclély nélküli vagy attól eltérő haszná|at

esetén abasznáIőta polgármeiter lratáridő tűzésével felhívia ahasznáIat szÜneteltetésére, és a

közterület _ saját költségén _ eredeti állapotának helyreállítására,

Közterület-használati díj

6.§

A közterület-használati díjtételek rendeltetés szerinti megbontásban a mellékletében

találhatók.

7. §

Nem kell közterület-használatt díjat fizetni:

a) avá|asztási kampány időtartamáraazideiglenes hirdetőtáblák felállításáért,

Üi á, ó"t" rmányzátáltal szerve zeíí rendezvényekhez kapcsolódó közterület foglalásért,

Szabálysértési rendelkezés

8.§

(1)Amenny lben az egyes szabálysértésekről szőlő 2I8/1999,(XiL28,) Korm,rendelet alapján

nem minősül az e]úövetett cselekmény szabálysérlésnek. úgy jelen rendelet a|aPján

szabálysértést kör,et el és 30.000 Ft_ig terjedő pénzbírsággal sirjtható az, aki"

a) a közterületet engedély rrélkül veszi igénybe,

b) azt az engedélytől eltérő módon űrrnaliu, e tevékenységét az 5 § (6) bekezdésében

Áeghatár ozoti fi gyelmezteté s ellenére sem sziinteti me g,

zárő renrJelkezések

9.§

(I) E za rendelet a kihircietést követő nap lép hatályba. A kihircletés napj a 201L április 0 1 ,

(2) A rendelet kihirdetéséről a korjegyzó az SzMSz_ben foglaltak szerint gondoskodik,
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melléklet a 3 l20I1 .(IV. 1.) önkormányzaíi rendelethez

KOZTERULET-HASZ|{ALATI DIJ

BA

Közterület-használat formáj a Díj mértéke

1. Allandó jellegű árusító és egyéb fülke

2. Teher-és különleges gépjárművek, valamint ezek
vontatmányainak elhelyezése

3. Önálló hirdető berendezés

4.Építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag és törmelék

5. Idényjellegű árusítás

6. Alkalmi mozgóárusítás, kiállítás, vásár

7. Termék üzleti előtti bemutatása

8. Mutatványos tevékerrység

9.Egyéb

300.-Ftlm2lhő
de min. 1500.-Ft/hó

75.-Ftlm2lhő
de min. 1,000.-Ft/hó

50.-Ft/nap

]5.-Ftlm2lhő
de min, 1.000.-Ft/hó

1.000.-Ft/hó

500.-Ft/nap

I50.-Ftlm2lhő
de min. 1.000.-Ft

500.-Ft/m2lnap

eseti megállapodás


