
T E R V E Z E T  

 

Hajdúbagos község képviselő-testülete 10/1991./VI. 21./ sz. 

 

A közterület használati díj mértékének megállapításáról 

 

Hajdúbagos Község Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 

16.§.1./ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 

figyelemmel a 22/1970. /XL.18./ EVM-KPM sz. együttes rendelet 9.§ 

/4/ bekezdésében foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Általános rendelkezés 

 

1.§.  

 
A rendelet célja,hogy az ÉVM-KPM együttes rendelet 

figyelembevétele mellett lehetőséget biztosítson a közterület 

használati díj mértékének helyi szabályozására.  

 

A rendelet hatálya 

 

2.§. 

 

/1/ A rendelet hatálya az ingatlannyilvántartásban közterületként 

nyilvántartott belterületi földrészletre, a belterületi 

földrészletekre, illetőleg építmények közhasználatára átadott 

részére terjed ki.  

 

/2/ A rendelet hatálya kiterjed Hajdúbagos Község közigazgatási 

területén mindazokra, akik a jogszabályban felsorolt célra 

közterületet kívánnak igénybe venni.  

 

3.§. 

A közterület hasznosítása 

 

/1/ Belterületi közterületet elfoglalni, illetve azt 

rendeltetésétől eltérő módon használni csak engedély alapján 

lehet.  

 

/2/ A közterület használat – a 22/1970./XI.18/ ÉVM-KPM együttes 

rendelet előírásain túl – az alábbi egyéb célokra engedélyezhető: 

 

a./ járműmegőrző létrehozása 

b./ közút, járda burkolatának felbontására 

c./ üzemképtelen járművek tárolására. 

 

/3/ Szeszes ital forgalmazása céljából közterület használati 

engedély nem adható ki. 

/Kivétel: meghatározott időszakokra pl. vásár, búcsú 

engedélyezhető./ 
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/4/ Műemlékileg védett területen engedély csak rendkívül indokolt 

esetben, ideiglenesen adható.  

 

/5/ A közterület használat engedélyezését a Polgármesteri 

Hivataltól kell kérni.  

 

Közterület használati díj 

 

4.§.  

 

/2/ A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a 

meghatározott időtartamra meg kell fizetni.  

 

/1/ Használati díjat magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt 

köteles fizetni.  

 

/3/ A díjat az elfoglalt terület négyzetméterre szerint kell 

kiszámítani.  

 

/4/ A díjfizetés alól részben vagy egészben felmentés adható:  

 jövedelmi, szociális helyzet alapján 

 kiemelten fontos lakossági ellátási szolgáltatási érdekből, 

 ha elhárítatlan külső ok miatt az engedélyes a területet nem 

használhatja. 

 

/5/ A közterület használati díj mértékét az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

Szabálysértési rendelkezések 

5.§. 

 

A közterület jogellenes használatát a szabálysértésekről szóló 

törvény szankcionálja.  

/17/1968./IV.14./Korm. Rendelet 137.§./ 

 

Hatályba léptető rendelkezések 

6.§. 

 

E rendelet 1991 július 1-jén lép hatályba. 

 

HAJDÚBAGOS, 1991. június 21.  

 

 

 

          /: Szabó Lajos :/               /: Balázs László :/ 

            polgármester                         jegyző 

 

 

 


