Kistolmács Község Önkormányzatának
4/1996. (V. 9.) számú rendelete
a közterületek és közterület jellegű területek használatának előírásairól
(módosításokkal egységes szerkezetben)
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. § A rendelet az Önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki.
2. § (1) Közterület: Kistolmács község bel- és külterületén lévő utca, üdülőterület, tér, járda,
strand, játszótér, park, parkosított terület.
(2) Idegenforgalmi szempontból kiemelt terület: Tó környéke, parkolók.
II. fejezet
A közterületek rendeltetésszerű használata érdekében előírt rendelkezések
3. § A házingatlanok tulajdonosai, használói gondoskodni kötelesek a használatukba lévő
belterület előtt és mellett a közterület (járda, árok, áteresz, kocsibehajtó) tisztántartásáról.
4. § A közterületen lévő létesítményeket (fák, virágágy, virágtartó, parkosított terület kerítése)
minden természetes és jogi személy köteles megóvni mindennemű károsodástól.
5. § (1) Tilos a közterületeket beszennyezni, azon szemetet, elhasznált tárgyat eldobni,
elszórni.
(2) Tilos szennyvíznek, vagy egészségre ártalmas folyadéknak a közterületre való
kiöntése, illetve kivezetése.
6. § Állati hullát, valamint a környék levegőjét szennyező az egészséget veszélyeztető
szerves, vagy szervetlen anyagot hagyni, illetve tárolni sem közterületen, sem magánterületen
nem szabad.
7. § Ha szállítójármű vagy a szállított anyag a közterületet beszennyezi, a szennyeződést
okozó köteles annak eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni.
8. § Állatot tulajdonosa úgy köteles tartani, hogy az elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül
kijutni ne tudjon.

III. fejezet
Strandolásra, táborozásra vonatkozó előírások
9. § (1) Fürödni csak a bólyákkal körülhatárolt területen szabad.
(2) A strand területén június 1-jétől augusztus 31-ig horgászni csak a fürdőzők zavarása
nélkül szabad.
(3) Vízibiciklizni és csónakázni csak a bólyákkal körülhatárolt területen szabad.

(4) A strand területére kutyát bevinni és fürdetni tilos.
(5) Az (1) – (4) bekezdésben foglaltakat a strand területén jól látható és olvasható módon
ki kell függeszteni.
10. § Község területén táborozni csak az erre a célra kijelölt helyen szabad.
11. § Az Önkormányzat a kialakított parkolóterületeket fizetőparkolóként pályázati kiírás
alapján bérbe adhatja.

IV. fejezet
A közterületek rendeltetéstől eltérő használata
12. § Közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetéstől eltérő módon használni csak engedély
alapján lehet.
13. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell fizetni a 17. § rendelkezései
kivételével.
(2) Közterület-használati díj mértékét a Képviselő-testület évente állapítja meg.
(3) A díjat az elfoglalt terület négyzetmétere szerint kell megállapítani, minden
megkezdett négyzetméter egésznek számít.
14. § (1) A közterület-használati engedélyt meghatározott időtartamra:
a.) egész évben
b.) hónapra, és
c.) napra lehet kiadni.
(2) A meghatározott időtartamra szóló közterület-használati engedélyek eseteit és díjait
a rendelet melléklete tartalmazza.
15. § A közterület-használati díjat az Önkormányzat költségvetési számlájára csekken, a
közterület-használat megkezdésekor kell befizetni.
16. § A közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól a képviselő-testület felmentést
adhat, továbbá egyedi elbírálás alapján a rendelet mellékletében meghatározott díjaktól eltérő
közterület-használati díjat is megállapíthat.
17. § (1) Nem terheli közterület-használati díj fizetési kötelezettség:
a./ a választási kampány idején a bejegyzett politikai és társadalmi szervezetek helyi
csoportjait, egységeit,
b./ jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személyeket,
c./ egészségvédelmi, egészségügyi demonstrációban, információnyújtásban
résztvevőket,
d./ önkormányzati intézmények nem vállalkozási tevékenységgel összefüggő
közterület-használat.
18. § A kijelölt területet a használat után az igénybevevő köteles az eredeti állapotában
helyreállítani, vagy ha ez nem lehetséges, az okozott kárt megtéríteni.

V. fejezet
A közterület-használati engedély visszavonása
19. § A közterület-használat megszüntetése és az engedély visszavonása történhet:
a./ közérdekből az engedély visszavonható, ez esetben a befizetett díjat vissza kell
fizetni,
b./ ha az engedélyes nem az engedélyezett célra és módon használja,
c./ ha az engedélyes a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget.
20. § A közterület-használati engedélyt vissza lehet vonni, ha az engedélyben részesülő a
közterület-használatát másnak engedi át.

VI. fejezet
Záró rendelkezések
1

21. §

22. § A jelen rendeletben nem szabályozott esetekben a Képviselő-testület dönt.
23. § A rendelet 1996. június 1. napjától lép hatályba.

Marton Miklós s.k.
polgármester
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Dr. Csóti Jenő s.k.
jegyző

Hatályon kívül helyezte: 7/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan: 2012. június 1-től.
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Melléklet
a közterület-használati díj megállapításához
1./ Önálló hirdető berendezés, reklámtábla
(hirdetési felület nagysága szerint)
2./ Árusító és egyéb fülke
(Az épület által elfoglalt terület)
3./ Építési tevékenységgel kapcsolatban
- lakásépítés
- egyéb épület építés
- járda lezárás

200,- Ft/m2/hó
Kiemelt terület
300,- Ft/m2/hó

Egyéb terület
100,- Ft/m2/hó
20,- Ft/m2/hó
80,- Ft/m2/hó
20,- Ft/m2/hó

4./ Idényjellegű árusítás
- alkalmi és mozgóárusítás
- javító, szolgáltató tevékenység

1.500,- Ft/nap
díjmentes

5./ Kiállítás

díjmentes

6./ Sport, kulturális rendezvények

díjmentes

7./ Táborozás
- 6 éves korig
- 6 - 18 éves korig
- 18 év felett

díjmentes
300,- Ft/fő/nap
450,- Ft/fő/nap

8./ Gépjármű állomás vagy telephely

1.200,- Ft/gk/hó
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A melléklet szövegét megállapította: 10/2010. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet melléklete.
Hatályos: 2011. január 1-től.

