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Ináncs község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2005 (IX.09.) sz. rendelete a Közterület 

használatról  
 

 

I. fejezet 

 

1.§  

A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén, a közterület használóira terjed ki. 

 

2.§ 

Közterület: Ináncs község bel- és külterületén lévő utca, tér, járda, park, parkosított terület, továbbá a 

községi sportpálya területe. 

 

II. fejezet 

 

3.§ 

(1) A közterület használatáért - figyelemmel a 4.§-ra - díjat kell fizetni. 

(2) A közterület használati díj mértékét a képviselő-testület évente, a költségvetési koncepció 

készítésekor felülvizsgálja. 

(3) A díjat az elfoglalt terület m
2
-e szerint kell megállapítani. 

(4) A közterület használati díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

4.§ 

Új lakóház építése esetén a használatbavételi engedély kiadásáig, egyéb építkezés, lakóház felújítás, 

bővítés esetén építőanyag tárolásáért egy éven keresztül közterület használati díjat nem kell fizetni. Ilyen 

esetben az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy a közlekedést, valamint az utcában folyó közműépítést ne 

akadályozza. 

 

5.§ 

(1) Belterületen, továbbá külterületi lakott helyen közterületet elfoglalni, illetve rendeltetéstől eltérő 

módon használni csak engedély alapján lehet. 

Alkalmi árusítás helyei: 

- Ináncs, Kossuth út 95. szám alatti TSZ Irodával szemben, 

- Ináncs Rákóczi u.Tűzoltószertár és ÁFÉSZ bolt közötti területen, 

- Ináncs Kossuth u. K.-i végén lévő területen, 

- Búcsú alkalmával a mutatványosok részére a Sportpálya területét jelöli ki a Képviselő-testület. 

 

6.§ 

(1) A közterület használati engedély meghatározott időtartamra : 

a., egész évre 

b., hónapra  

c., napra lehet kiadni. 

(2) A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a meghatározott időtartamra meg kell fizetni. 

7.§ 
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A közterület használati díjat a Hivatal költségvetési számlájára csekkbefizetési lapon vagy nyugta 

ellenében készpénzben a közterület használatának megkezdésekor kell befizetni. 

 

8.§ 

Használati díjat magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt köteles fizetni. 

 

9.§  

A házingatlanok használói /bármilyen címen/ gondoskodni kötelesek a használatukban lévő belterület 

előtt és mellett a közterület tisztántartásáról, a közterületen lévő fák és parkosított közterületek 

rendszeres gondozásáról és locsolásáról, a vonatkozó önkormányzati rendeletben részletezett módon. 

 

10.§ 

A közterületen lévő létesítményeket /fák, virágágy, virágtartó, parkosított terület kerítése stb./ minden 

természetes és jogi személy köteles megóvni mindennemű károsodástól. 

 

11.§  

Közterületen parkolót, játszóteret, szökőkutat, díszkutat létesíteni és használatba venni, szobrot, 

emléktáblát elhelyezni, illetve bármelyiket megszüntetni csak engedéllyel szabad. 

 

12.§ 

Közterületen tehergépjárművel rendszeresen parkolók közterület használati díjat kötelesek fizetni a 

melléklet szerint. 

 

13.§  

A kijelölt területet a használat után az igénybevevő köteles az eredeti állapotban helyre állítani, vagy ha 

ez nem lehetséges az okozott kárt megtéríteni. 

 

14.§  

Szeszesital forgalmazása céljából közterületen használati engedély- búcsú, falunap kivételével - nem 

adható. 

 

15.§  

A közterület használati díj fizetésének kötelezettsége alól felmentés nem adható. 

 

16.§  

Az 1. számú mellékletben szereplő díjtételeket a Polgármesteri Hivatal felhatalmazott dolgozója szedi 

be, átvételi elismervény /csekk, nyugta stb./ ellenében.  

 

17.§  

Nem terheli közterület használati díjfizetési kötelezettség 

a., választási kampány idején a befejezett politikai és társadalmi szervezetek helyi csoportjait, 

egységeit. 

b., jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személyeket, egyházi rendezvényeket. 

  c., egészségvédelmi, egészségügyi demonstrációban, információ nyújtásban részt vevőket. 
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18.§  

Hirdetőtábla csak engedéllyel helyezhető ki közterületre, utak mellé.  

 

19.§  

Aki közterületet engedély nélkül illetőleg az engedélyben foglaltaktól eltérően használ, szabálysértést 

követ el, amely 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

 

III. fejezet 

 

20.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

(3) A jegyző köteles a még el nem bírált ügyeket jelen rendelet hatálybalépésétől az 1. számú melléklet 

kategóriái szerint besorolni. 

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/1995 (X.06.) számú rendelet. 

 

 

Ináncs, 2005. szeptember 1. 

 

 

 

                               Léport László sk.       Nagyné Halmai Katalin sk. 

                                  polgármester           jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2005. szeptember 9. 

 

PH 

 

Nagyné Halmai Katalin 

      jegyző 
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                                            1. számú melléklet 

 

A közterület használati díjak összege 2006. évre: 
                                                                                                                           2006. év 
                            

Szóló tehergépkocsi közterületén történő parkolása:                 10.000 Ft/év 

Teherképkocsi pótkocsi közterületen tört. park.                 15.000 Ft/év 

Mozgóárusítás esetén (pl.: PB gázpalack házhoz szállítás, 

     Family Frost stb.)                  12.000 Ft/év 

 

 

Területhasználat:               2006. év 

Hirdetőtábla esetén a minimálisan figyelembe vehető terület 0,5 m
2
 

                        60.- Ft/m
2
/nap 

                                                                                                                       600.-Ft/m
2
/hó  

                                                                                                                      6.000.-Ft/m
2
/év 

 

 

Búcsú alkalmával a kijelölt árusítási helyen az árusítók részére, árusítóhelyenként: 

 

                            2006. év 

- 5 m
2
 -ig                         1.000 Ft/nap 

- 5 m
2
 felett               2.000 Ft/nap 

- Mutatványosok részére /céllövölde, körhinta. stb/:         2.000 Ft/nap 

- Búcsú napján vállalkozónként:               10.000 Ft/nap 

 

 

 


