Kivonat
Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember
27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2007.(X. 01.) Önk.
rendelete
A közterület- használatról szóló 3/2005. ( II.28.) Önk. rendelet módosításáról
1. §
A közterület- használatról szóló 3 /2005. ( II.28.) Önk. Rendelet ( továbbiakban : Rendelet ) 5. § (1)
bekezdés b. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :
b) gyalogos közlekedést szolgáló járdaszakaszra
2. §
A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :
(3) Sátorgarázs elhelyezésére 1 évre adható közterület-használati hozzájárulás
3. §
A Rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(3) Kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges közterület-használati hozzájárulás az
üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről 133/2007.(VI.13.) Korm. r. szabályainak megfelelően, a (4)
bekezdésben foglalt korlátozással adható.
(4) Üzlettel nem rendelkező kereskedő az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet
nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 133/2007.(VI.13.) Korm.
mellékletében felsorolt termékeket a Petőfi, Kertváros, Móricz Zs., Kölcsey u., Kossuth tér
területén kívüli közterületen - közterület használati hozzájárulás birtokában – árusíthatja .
4. §
A Rendelet 10. § (5) bekezdése hatályát veszti.
5. §
A Rendelet 10. § -a az alábbi ((9) bekezdéssel egészül ki:
(9)Sátorgarázs elhelyezése céljából az alábbi területekre adható ki közterület használati engedély :
- Bessenyei utcai parkoló az Ady E. u. 1-3. szám alatti lakások mögötti területe
- Szent I. téri parkolók Kossuth tér 33. szám alatti lakások mögötti területe , illetve a Szent I.
tér 2. szám alatti ingatlan előtti területe
- Borsodi utca területe
6. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép
./.

-27. §
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép
8. §
A rendelet kihirdetésével lép hatályba .

1. számú melléklet a 17/2007.(X.01.) Önk. rendelethez
A közterület- használati díjak mértéke
1.

Közterületen elhelyezett hirdető berendezés
( tábla, oszlop, fényreklám) cég, reklám vagy címtábla

350 Ft/m2/ hó

2.

Árusító vagy egyéb fülke, pavilon

3.

Taxi állomáshely, egyes létesítményekhez szükséges gépjármű
várakozóhely

4.

1.000 Ft/gk/hó

Építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék, állvány
100 Ft/m2/hó

elhelyezése:
5..

450 Ft/m2/hó

Idény, alkalmi és mozgó árusítás, vásár, lezárt területen rendezett
film, televízió, vagy videó felvétel, közterületi javító-szolgáltató
tevékenység, cirkuszi és mutatványos tevékenység
120 Ft/m2/nap
60 Ft/m2/nap

1-20 m2-ig
20 m2 felett

450 Ft/m2/hó

6.

Vendéglátóipari előkert:

7.

Alkalmi tűzijáték rendezés

8.

Közterületen lévő vagy közterületbe nyúló árusító automata,
egyéb berendezés elhelyezése

4000 Ft/alkalom

9.

Sátorgarázs elhelyezése :

10.

Reklámhordozó céllal szgk, utánfutó elhelyezéséhez

250 Ft/m2/hó
2500 Ft/hó
1200 Ft/gk/nap

11. A fenti pontokba nem sorolható, egyéb célú közterület használat: 120 Ft/m2/nap

./.

-32. számú melléklet a 17/2007.(X.01. ) Önk. rendelethez

MEGÁLLAPODÁS
Közterület- használatról
amely létrejött egyrészről Fehérgyarmat Város Önkormányzata ( Fehérgyarmat, Kiss E. u.
2. szám, képviseletében eljár …........................ polgármester), mint tulajdonos ,
másrészről……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
mint közterület- használó között az alábbi feltételek szerint:
1. Az önkormányzat hozzájárulását adja a tulajdonában lévő, 4. pontban megjelölt
közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használatához a 3/2005 (II.28.) Önk rendelet
és e megállapodásban foglaltak alapján.
2. A közterület-használatra jogosult neve, lakóhely (székhelye/telephelye):
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. A közterület-használat célja, időtartama:……………………………………………
4. A használt terület pontos megjelölése, a terület nagysága:……………………………
………………………………………………………………………………………
A közterület- használat díja:…………………..Ft, azaz…………………………
…. …………………….forint, melyet a hozzájárulás aláírásával egyidejűleg köteles a
közterület-használó befizetni a Polgármesteri Hivatal ………………………………
számlájára.
( Egyéb kikötések, járulékos költségek megfizetésének módja: ………………………
………………………………………………………………………………………..)
Amennyiben a közterület- használó a díj fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem
tesz eleget, az önkormányzat polgári peres úton érvényesíti az igényét.

./.

-46. A közterület-használó közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett
családtagjainak, alkalmazottainak neve, lakcíme:……………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. A közterület- használó köteles a használat során a közterület környékét tisztán és
rendben tartani, az anyagok, valamint a szerkezetek tárolása során a munka-, baleset- és
egészségvédelmi óvórendszabályokat betartani.

8. A hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt
előírások megvalósítása esetén érvényes.
9. A közterület- használó köteles a használat időtartamának lejárta után a
közterületet eredeti állapotának megfelelően helyreállítani. Az úton, útpadkán,
közúti árokban és járdán anyagot tárolni tilos!
10. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 3/ /2005.(II.28) ) rendelet,
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

Fehérgyarmat, …………………………………

………………………………...
polgármester

/: dr. Tilki Attila s. k.:/
polgármester

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2007. szeptember. 03.

……….. ………………………
közterület- használó

/: dr. Kovács Attila s. k.:/
jegyző

