Csévharaszt Községi Önkormányzat
6/2008. (VI.13.) stámú rendeletével módosított

8/2001.(IX.25.) számú rendelete
a közterületek és középületek használatáról és használati díjairól.
A képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 16 §-a, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Csévharaszt község közigazgatási területére. Szabályait
alkalmazni kell a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre,
egyesületekre társulásokra, illetve természetes (magán) személyekre.
(2) E rendeletet alkalmazni kell a község belterületén és külterületén lévő közterületekre, a
középületekre és az önkormányzat egyéb ingatlanaira.
2.§.
A közterületek és középületek állagát, tisztaságát védeni köteles minden helyi és a községben
átmenetileg tartózkodó állampolgár.
3.§.
Bel- és külterületi közterületet, középületet rendeltetésétől eltérő célra használni, elfoglalni
csak az önkormányzat nevében eljáró polgármester engedélyével a meghatározott szabályok
betartása mellett lehet.
4.§.
(1) Közterület használata:
a) Közterületet, önkormányzati ingatlant tárolásra, árusításra, építmények elhelyezésére
meghatározott időtartamig rövid, vagy hosszabb (egy évet meghaladó) igénybevételre adható
közterület foglalási engedély.
b) Magánszemélyek számára indokolt esetben ingatlanuk előtti közterületnek az építőanyag,
tüzelőanyag tárolása címén legfeljebb 3 hónapra egy ízben meghosszabbítható módon adható
engedély. Jogi személyeknek, szervezeteknek ilyen engedély nem adható.
c) Árusításra közterület: alkalmanként (napi), építmény esetén tartós (évi) időtartamokra is
adható. A tartós közterület igénybevételnél elsősorban az e célra, ha ilyen nem áll
rendelkezésre, akkor legfeljebb 5 évre a rendezési terv előírásaitól eltérő helyre úgy lehet
engedélyezni, hogy az a rendezési előírások végrehajtásának ne legyen akadálya.
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d) Nem adható alkalmi árusításra engedély az új községháza előtti terület és díszudvar
területére.
e) Közterületen szeszes ital árusítása nem engedélyezhető.
f) Közterületen 3,5 tonnát meghaladó megengedett össztömegű gépjárművet, autóbuszt, kivéve Volánbusz – mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és járműszerelvényt, illetve
annak tartozékait (alapgépet, pótkocsit, munkagépet stb.) tárolni TILOS!
Ezen gépjárműveket külterületen, vagy az ilyen szolgáltatást végző szervezetek telephelyein
lehet elhelyezni.
(2) A 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömegű teher- és vegyeshasználatú
gépjárművek részére közterület-használati engedélyt kell kérni.
(3) A közterület-használati díj és intézményi bérleti díj mértékét és fizetésének módját a 1.sz.
melléklet szerint az engedélyező hatóság állapítja meg.
(4) A közterületet az igénybevételt követően a használó köteles eredeti állapotába
helyreállítani, vagy ha az nem lehetséges, az okozott kárt megtéríteni.
(5) Az ideiglenes használat alatt az igénybevevő fát, vagy a közterületen elhelyezett egyéb
műszaki berendezést, növényzetet stb. nem szüntethet meg, nem alakíthat át, nem károsíthat.
(6) A közterületek karbantartásáról, tisztántartásáról, a közterületen lévő mindenfajta
létesítmény (vízvezeték, belvízelvezetés nyomvonalai és ezen elhelyezett, műszaki
berendezések virágtartók, parkok, díszkerítések) megóvásáról általában állagmegóvásáról
minden jogi és természetes személy gondoskodni köteles.
(7) Aki a közterület-{használati díj}at nem fizeti meg, tartozása bírósági úton behajtható.
(8) A rendeltetésszerű közterület-használat időkorlátozás nélkül díjtalan.
5.§.
(1) Nem adható közterület-használati engedély:
a) zajos, bűzös és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, és ilyen természetű anyagok
tárolására, veszélyes anyagok tárolására.
b) az utcaképbe nem illeszkedő berendezések elhelyezésére.
(2) Közterületen és nem erre a célra szolgáló önkormányzati ingatlanon mindenféle
pénzforgalmi tevékenység folytatása TILOS!
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6.§.
Középületek igénybevétele haszonszerzés céljából
(1) Az alapellátást biztosító intézmények épületeit, építmények igénybevételét csak a
működés zavarása nélküli használatra lehet engedélyezni.
(2) A községháza dísztermét alkalmanként igényelni a polgármestertől lehet. Az iskola auláját
és tornatermét az intézmény vezetője jogosult alkalmanként bérbe adni. Tartós igénybevételt a
képviselő-testület engedélyezhet. Tartós igénybevételnek számít az egy hónapon túli
igénybevétel.
(3) A középületet a használatba vevő az engedélyezett időtartam letelte után köteles az
eredeti állapotban visszaállítani – a takarítást elvégezni, elvégeztetni, vagy annak értékét a
használati díjon felül megfizetni.
(4) A polgármesteri hivatalban kereskedelmi és reklámtevékenység nem folytatható.
(5) A polgármester nonprofit szervezeteknek illetve közcélú-közhasznú egyesületeknek
alapítványoknak és egyéb szervezeteknek a bérleti díjat csökkentheti ill. elengedheti.
7.§1

8.§.
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetést követő naptól kell
alkalmazni.
9.§
Jelen rendelet kihirdetéskor lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben
meghatározott módon gondoskodik.
Mocsáry Balázs sk
polgármester
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Hatályon kívül helyezte a 10/2015. (IV.24.) ÖR

Bárányné Billinger Erzsébet sk
jegyző

