Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/1993.(XII.28.) számú rendelete
a közterület-használatról és a közterület használati díj
megállapításáról
(egységes szerkezetben)

I.
1.§. A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki.
2.§. Közterület: Répáshuta község belterületén lévő út, tér, járda, játszótér, park, parkosított
terület.

II.
3.§.(1) A közterület használatáért díjat kell fizetni.
(2) A közterület-használati díj mértékét a képviselő-testület évente állapítja meg.
(3) A díjat az elfoglalt terület négyzetmétere szerint kell megállapítani.
(4) A közterület-használati díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.
4.§.(1) Belterületen, továbbá külterületi lakott helyen közterületet elfoglalni, illetve a
rendeltetéstől eltérő módon használni csak engedély alapján lehet.
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5.§.(1) A közterület-használati engedélyt meghatározott időtartamra
a) egész évre,
b) hónapra és
c) napra
lehet kiadni.
(2) A meghatározott időtartamra szóló közterület-használati engedélyek eseteit a 2. számú
melléklet tartalmazza.
(3) A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a meghatározott időtartamra
meg kell fizetni.
6.§. A közterület-használati díjat az önkormányzat költségvetési számlájára átutalási
postautalványon, a közterület használatának megkezdésekor kell befizetni.
7.§. Használati díjat magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt köteles fizetni.

A 4.§.(2) bekezdést az önkormányzat 9/2005.(IX.14.) számú rendelet 1.§-a 2005. szeptember 14-i hatállyal
hatályon kívül helyezte
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8.§. A házingatlanok használói gondoskodni kötelesek a használatukban lévő belterület előtt
és mellett a közterület tisztántartásáról, a közterületen lévő fák és parkosított területek
rendszeres gondozásáról, locsolásáról.
9.§. A közterületen lévő létesítményeket (fák, virág, virágtartó, parkosított terület kerítése)
minden természetes és jogi személy köteles megóvni mindennemű károsodástól.
10.§. A kijelölt területet a használat után az igénybevevő köteles az eredeti állapotában
helyreállítani, ha ez nem lehetséges, az okozott kárt megtéríteni.
11.§. Szeszes ital forgalmazása céljából közterület-használati engedély – búcsú, községi
rendezvény kivételével – nem adható.
12.§. Nem adható közterület-használati engedély a település képét rontó anyagok, gépek stb.
elhelyezésére.
13.§. A közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól felmentés nem adható.
14.§.2 Aki közterületet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól eltérően használja,
szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

III.
15.§.(1) Ez a rendelet 1994. január 1-én lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Répáshuta, 1993. december 28.
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Mátrai Károly sk.

Korózs Erzsébet sk.

polgármester

jegyző

A 14.§-t az önkormányzat 9/2005.(IX.14.) számú rendelet 2.§-a módosította 2005. szeptember 14-i hatállyal

3
1. számú melléklet3

A közterület használatáért fizetendő díjtételek

1./ Kereskedelmi tevékenység gyakorlását szolgáló létesítmény
közterület-használati díja:

300.-Ft/m2/hó

2./ Vendéglátás célját szolgáló pavilon, lakókocsi, büfé kocsi és
sátor (ide nem értve az alkalmi árusítást)

300.-Ft/m2/hó

3./ Szórakoztató jellegű létesítmények, eszközök, alkalmi árusítás
céljából elfoglalt közterület használata esetén
- 6 m2-ig
- 6-12 m2-ig
- 12-18 m2-ig
- 18 m2-től

2000.-Ft/nap
4000.-Ft/nap
6000.-Ft/nap
10000.-Ft/nap

4./ Egyéb az 1-3. pontba nem tartozó anyagok tárolása céljából
elfoglalt közterület használatáért

200.-Ft/m2/hó

A mellékletet az önkormányzat 8/2015.(III.11.) önkormányzati rendelete módosította 2015. március 12-i
hatállyal
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2. számú melléklet

Meghatározott időtartamra szóló közterületi engedélyek esetei

-

kereskedelmi tevékenység gyakorlását szolgáló létesítmény elhelyezése

-

vendéglátás célját szolgáló pavilon, lakókocsi, büfékocsi, sátor elhelyezése

-

szórakoztató jellegű létesítmények, eszközök elhelyezése

-

alkalmi árusítás céljából elfoglalt közterület használat

-

tüzifa közterületen való tárolása, amennyiben a közterületen történő tárolás a 10 napot
meghaladja

