Varsány Község Önkormányzati Képviselıtestületének
6/1999.(VI.21.) rendelete
A közterületek és középületek használatáról és használati
díjairól.
A képviselı-testület az 1990. évi LXV.tv. 16§ -a, valamint az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.tv alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Varsány község közigazgatási területére. Szabályait
alkalmazni kell a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre,
egyesületekre, társulásokra, illetve természetes (magán) személyekre.
(2) E rendeletet alkalmazni kell a község belterületén és külterületén lévı
közterületekre, a középületekre és az önkormányzat egyéb ingatlanaira.
2.§
A közterületek és középületek állagát, tisztaságát védeni köteles minden helyi és
községben átmenetileg tartózkodó állampolgár.
3.§
Bel- és külterületi közterületet, középületet rendeltetéstıl eltérı célra használni,
elfoglalni csak a Polgármesteri Hivatal engedélyével a meghatározott szabályok
betartása mellett lehet.
4.§

(1) Közterület használata:
a./ Közterületet, önkormányzati ingatlant tárolásra, árusításra, építmények
elhelyezésére meghatározott idıtartamig rövid, vagy hosszabb (egy évet meghaladó)
igénybevételre adható köz-területfoglalási engedély.
b./ Magánszemélyek számára indokolt esetben ingatlanuk elıtti közterületnek az
építıanyag, tüzelıanyag tárolása címen, legfeljebb 3 hónapra egy ízben
meghosszabbítható módon adható engedély. Jogi személyeknek ilyen engedély nem
adható.
c./ Árusításra közterület: alkalmanként (napi) építmény esetén tartós (évi)
idıtartamokra is adható. A tartós közterület-igénybevételénél elsısorban az e célra, ha
ilyen nem áll rendelkezésre, akkor legfeljebb 5 évre a rendezési terv elıírásaitól eltérı
helyre úgy lehet engedélyezni, hogy az a rendezési elıírások végrehajtásának ne legyen
akadálya.

d./ Nem adható alkalmi árusításra engedély az 1.sz. mellékletben rögzített védett
épületek közterületeire.
e./ Közterületen szeszesital árusítása nem engedélyezhetı.
f./ Közterületen 3,5 tonnát meghaladó megengedett össztömegő gépjármővet,
autóbuszt, mezıgazdasági vontatót, lassú jármővet és jármőszerelvényt,illetve annak
tartozékait (alapgépet, pótkocsit, munkagépet stb.)tárolni TILOS!
Ezen gépjármőveket külterületen, vagy az ilyen szolgáltatást végzı szervezetek
telephelyein lehet elhelyezni.
(2.) A 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömegő teher- és vegyeshasználatú
gépjármővek részére közterület-használati engedélyt kell kérni.
(3.) A köz-területhasználati díj mértékét és fizetésének módját az 2.sz. melléklet szerint
az engedélyezı hatóság állapítja meg.
(4.) A közterületet az igénybevételt követıen a használó köteles eredeti állapotába
helyreállítani, vagy ha az nem lehetséges az okozott kárt megtéríteni.
(5.) Az ideiglenes használat alatt az igénybevevı fát, vagy a közterületen elhelyezett
egyéb mőszaki berendezést, növényzetet stb. nem szüntethet meg, nem alakíthat át.
(6.) A közterületek karbantartásáról, tisztántartásáról a közterületen lévı mindenfajta
létesítmény ( vízvezeték, belvízelvezetés nyomvonalai és ezen elhelyezett mőszaki
berendezések
virágtartók,
parkok,
díszkerítések)
megóvásáról
általában
állagmegóvásáról minden jogi és természetes személy gondoskodni köteles.
(7.) Aki a köz-területhasználati díjat nem fizeti, tartozása bíróságon behajtható.
(8.) A rendeltetésszerő köz-területhasználat idıkorlátozás nélkül díjtalan.

5.§
(1.) Nem adható köz-területhasználati engedély:
a./ zajos, bőzös, tőz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, és ilyen
természető anyagok tárolására, veszélyes anyagok tárolására.
b./ az utcaképbe nem illeszkedı berendezések elhelyezésére.
(2.) Közterületen és nem erre a célra szolgáló önkormányzati ingatlanon mindenféle
pénzforgalmi tevékenység folytatása TILOS!

6.§
Középületek igénybevétele haszonszerzés céljából.
(1.) Az alapellátást biztosító intézmények épületeit, építmények igénybevételét csak a
mőködés zavarása nélküli használatra lehet engedélyezni.

(2.) A közterületet teljesen, vagy részben igényelni az önkormányzat polgármesteri
hivatalától napi hasznosításra, alkalmi rendezvényre lehet. Tartós igénybevételt a
képviselı- testület engedélyezhet.

(3.) A középületet a használatba vevı az engedélyezett idıtartam letelte után köteles az
eredeti állapotban visszaállítani- a takarítást elvégezni, elvégeztetni, vagy ennek értékét
a használati díjon felül megfizetni.

(4.) Oktatási és nevelési intézményben, a polgármesteri hivatalban kereskedelmi, és
reklámtevékenység nem folytatható.

7.§
A rendelet megszegıi szabálysértést követnek el, így ezért 20.000,-Ft –ig terjedı
pénzbírsággal sújthatók.

8.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit, a kihirdetést követı naptól
kell alkalmazni.

9.§
A rendeletet a polgármesteri hivatal hirdetıtábláján kell közzétenni.

Varsány, 1999. június 10.

Kiss Zoltán
Polgármester

Bárányné Billinger Erzsébet
jegyzı

KIHIRDETVE: 1999. június 21.
Bárányné Billinger Erzsébet
Jegyzı

Önkormányzati és magántulajdonú, védelem alatt álló területek:
•
•
•
•
•
•
•
•

varsányi 487 hrsz-ú, 689 m2 területő „ Hısök kertje és emlékmő”
varsányi 2 hrsz-ú, 2841 m2 területő, Fı út 1. sz. alatti mőemlék jellegő
„Római Katolikus Templom és kert”
varsányi 1 hrsz-ú, 3580 m2 területő, Rákóczi u.1.sz. alatti „Községháza
és kert”
varsányi 459/1 hrsz-ú, 2592 m2 területő, Szécsényi u.2.sz. alatti
mőemlék jellegő „Harmos-Kiss Kúria”
varsányi 460/1 hrsz-ú, 5630 m2 területő, Szécsényi u.2.sz. alatti
„Klubkönyvtár és park”
varsányi 109 és 110 hrsz-ú, 4618 m2, Szécsényi u.1.sz. alatti „Iskola”
varsányi 111 hrsz-ú, 1510 m2 területő, Szécsényi u.3.sz. alatti
„Vegyesbolt és Presszó”
varsányi 593 hrsz-ú, 1064 m2 területő, Dózsa Gy.u.24.sz. alatti
„Falumúzeum”

2. számú melléklet:

Közterület használat célja
Építıanyag-tüzelıanyag tárolása
Árusító fülke
Alkalmi és mozgó árusítás
Teher és vegyes használatú gépjármő, vontatmány
Mutatványos tevékenység
Úthasználat
Ingatlan(telek nem rendeltetésszerő használata)

Díj
1.000 Ft/ hó
2.000 Ft/ nap
1.000 Ft/ nap
2.000 Ft/ nap
60 Ftm2/ nap
30 Ft/m2/ nap
30 Ft/ m2/ nap

