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181201
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a koztertilet-haszndlatr6l
K6pvisel6-testulet6nek
SzigetvdrVdrosOnkormSnyzatAnak
(a tovdbbiakban:
rendelete
(X.27.) sz6m0 onkormdnyzati
sz6l6 2312OOS.
az aldbbiakszerintm6dosul:
alaprendelet)
1 .S
az aldbbiakszerinteg6szulki:
5. S (1) bekezd6se
Az alaprendelet
enged1tytkett k6rni 6s a k1zteriilet haszndlatut(tn dfiat kell
K1zteriitet-hasznatati
fizetnia k\ztertitetalabbicelokrat6rt6noig6nybevdteljhez:
2.S
l6p:
u.) pontjahely6beazalttbbirendelkez6s
5.S. (1) bekezd6s6nek
Az alaprendelet
ha
tdrten6elhelyezes6hez,
berendez1sitdrgyk1zteri.ileten
u) butor, takdsfetszerel6s,
az a 48 ordtmeghaladia;

3.S
az al6bbiz.) ponttaleg6szulki:
5. S (1) bekezd6se
Az alaprendelet
ha az a 7 napotmeghaladia.
z) ttizet1anyagk1ztertiletentdrt1n1elhelyezes1hez,
4.S
szerintm6dosul:
5. s (3) bekezd6seazalfibbiak
Az alaprendelet
(3) A kyzterutet-hasznat6kdtetesa Potgiumestei Hivatat (tovdbbiakban:Hivata.l)
es HatosagiOsitalydn (tovabbiakban:Hat6s6gi oszt(tly)a.
N6pjot6ti,Szotci€tlis
k1ztertjlet-haszn1lattenyet d; kezd6 idopontiat legk6s6bb a haszn(tlat
u)
tov6bbdaz 5. $ (1) bekezdes6nek
et6tthdromnappatbejetenteni,
megkezd6se
a
a
haszn1lat
esetlnabbanaz esetbenis,ha
poitlaszerintikTzteriltethasznfutat
48 oratnemhaladiameg.

5.S
eg6szulki:
5.s-a azal1bbi(5) bekezd6ssel
Az alaprendelet
haszndlat
(5) A kyzteriltethaszniltoaz 5. $ (1) bekezdesz) pontia szerinti.k1zterillet
kezd6
6s
tenyet
eset6n k1telesa Hat6sagio{ziaiyon a k6zter(ilet haszndlat
napian beielenteni,abban az
idopontjitt tegkesobba hasznatatmegkezd1sdnek
esetbenis,ha a haszndlata 7 napotnemhaladiameg.
6.S
6. $ a.) pontjaaz allbbiakszerintmodosul:
Az alaprendelet

berendez6sitargy 48 orat meg nem haladokdzteruleten
e bAbr, tak(tsfelszerel6s,
elhelyez1s1hez;
t6rten6t6rolas6hoz,
7.S
ki:
6. $-aaz alSbbij.)ponttaleg6szirl
Az alaprendelet
j) tilzetdanyag 7 napot meg nem hatad6 kdzterilleten t6ften6 tdrol1sdhoz,
elhelyez1s6hez.
8.S
szerintm6dosul:
az alfibbiak
8. S (2) bekezd6se
Az alaprendelet
(2) A keretmeta HivatalHatositgiosztitlydhozkellbenyuitani.

e.s
l6p:
hely6beaz alAbbirendelkez6s
9. S (1) bekezd6s6nek
Az alaprendelet
(1) A k1zter[ilet-haszndtatiengeddttyel kapcsotatosilgyeket a Hivatal Hat6sagi
osztdtyak6szfti et6 6s a potg1rmesferirja al6. A polgdrmesferegyszerfrsltett
hat1rozatothozhat, na a kerercmnekhelyt ad 6s az ilgyben nincsellen6rdek1
a k1relemnektelieseg6sz6benhelyt ad, ellen6rdekfi
Agyfel.Ha a polgdtrmester
engedelyb6laz indokol(tstes
id'Vfetnianyabai mett6zhetia kdzteriilet-haszndtati
a jogoruoslatrolvalo tdiekoztatdst.

1 0s.
szerintm6dosul:
11.S (5) bekezd6seazalAbbiak
Az alaprendelet
ha az engedelyesaz engedelyezettid6taftam
(S)
' ' Az engedety meghosszabbithato,
tizen1tnappala Hivatal Hatosagiosztalyandlene vonatkoz6
lejafta-el6tt-legatibb
kdrelmetnyhjtbe.
1 1S
.
l6p:
hely6beaz alilbbirendelkez6s
12.S (2) bekezd6se
Az alaprendelet
1rintett
(2) A Hivatat Hat6sagiosztdlyaa kiadottengedllyekalapiilna haszndtattat
nev6t,
engeddlyes
az
k1ztertiletekrStnyiUantaiast vezet, amely taftalmazza
cim6t (sz6khetyei,telephelyetvagy tartozkoditsihety6t),az enged6lyszdmitt6s
ideiet.
tdrgydt,valamintaz enged6lyeru1nyess6gi
12.S
szerintmodosul:
az alilbbiak
13 S (3) bekezd$se
Az alaprendelet
(3) A Hivatat Hatosagiosztdtyanakk\ztisztviset6iea k6ztertilet helyszfni6tadasatveteleroljegyzoklnyvet 6s fenykepfetveteltk6szft, r6gzitve a k1zter[ilet
tenylegesallapot6tt.
1 3 .S
lep:
14.$ -anakhelyebeaz alflbbirendelkez6s
Az alaprendelet

K1zterliteten csak a kereskedetmitev1kenysegekv6gz6s6nekfelteteleir6lszolo
2010/2009. (tx.2g.) szdmu Kormdnyrendeletbenmeghatdrozottkdzterilleten
6rt6ke sithet5 term6kekarusithatok.
1 4 .S
l6p:
hely6beaz alAbbirendelkez6s
16.S (2) bekezd6s6nek
Az alaprendelet
esetln,kiv1vea pdlyazatieli6ras
(2) Rendezv1nyhez
kapcsot6doideigtenes1rusitdts
meghaladiaaz igenyelhetf
sz6ma
k6retmek
eiet6t, ha a-kdztertilet-hasznalati
drusitohelyekszamitt vagy a mar kijet1lt ltrusitohelyretdbb k6relem 6rkezik, a
k1zterilleiekhaszndt6inakkivdlasztdsasorso/ds1tjan t1rtdnik.A sorso/6sfhdrom
fotytatjale, melynektagjai a Hivatal Hatosdgiosztalydnak
fob6t 6tlo munkacsoport
tovabbaa
vezet6je6s a k1zter(itet haszndtatiilgyekkelfoglalkozok1ztisztvisel6ie,
A munkacsoport
Hivatil TitkarsagiOsztatyanakjogitsz v6gzettseguk1ztisztvisel1ie.
szabdlyair6l.
a
sorso/5s
k6pvisel1ket
a sorso/dsmegiezdeseet6tttajekoztatjaa
15.S.
l6p:
hely6beazalilbbirendelkez6s
17.S (1) bekezd6s6nek
Az alaprendelet
(1) A potgdrmestera kdzterilleti1rusit6helyrepdly1zatotir ki.
16.S
0j 171A.
Az alaprendelet
S -saleg6szulki:
17/4.S
() A petyazatokbontasat6s erteket6s6thdromf6bol6llo munkacsoportv6gzia HivatalHat6sdgi
tagjaia potgdrmesfervagyaz atpotgilrmester,
(2) A munkacsoport
hasznitlati tigyekkel foglalkoz6
vezei1ie ds a k1zter(itet
osztdttydtnak'
kdztisztviselSje.
1 7 .S
19.$ -a hat6lydtveszti.
Az alaprendelet
18.S
az aldbbiakszerintm6dosulnak:
Az alaprendelet22.
S (2) es (3) bekezd6sei
(2) Onkormilnyzat altal tdmogatott rendezvenyekeset6n, a szeruezS fr1sbeli
k6retm6re,a Gazdasdgi Bizottsirgjavastata alapjdn, a polgarmesferr6szleges
, vagy tetjesdijmentesseget
Hivatal
attapithatmeg. A kerelmeta Polgarmesteri
NeijOrcii, Szocialis6s HatosagiOsztalyanalkettbenyuitani,amelytov(tbbitiaazt
a GazdasagiBizottsageln1kenek.
(3) Nemketl a GazdasagiBizottsagel6 terjeszteniazt a k6relmet,amelyesetdbena
(2) bekezdesbenfogtaltaka m6lt6nyoss6ggyakorlasatkizari^k.

1e.s
Az alaprendelet23. $ (3) bekezd6seaz alabbiszerintm6dosul:

(3) Ha az engedltyes a k1ztertitet-haszndlatotmeg kivania sz1ntetni, akkor
szitndekfitk1telesirdsbanjelezni6s az engedelytleadnia Hatosagiosztdlydn.

20"s
25. S (1) (3) es (5) bekezd6seihelyebeaz alilbbirendelkez6sek
Az alaprendelet
l6pnek:
(1) A klzteriilet engedetyhezkdt6tt, de enged6lyt6lelter6 vagy engedelynelkilli
haszndtataeset6naz enged6tyes(hasznalo)a polgdrmesterfelhivdsdrakdtelesa
megsz(intetni6s a haszndlattal6rintett tertilet eredetivel
k1zteriilet-haszndlatot
tegat1bbegyen6rt1kfratlapotata fethivdsbanmegdllapitotthatdrid1nbeltil a sai6t
kdltseg6nhelyredllitani.
(3) Ha a felhiv1sra a jogosulatlan hasznalo a haszndlatotnem sztinteti meg, a
potg€trmesfer
a k1zteriltetenelhetyezettdolgokat- a Ksvdros 2004NonprofitKft.
rttjan- a jogosutattanhaszndtlok6lts6g6re6s vesz6ly6reeltitvolfttatia.
(5) Ha a dotog tutajdonosaaz ettavolltdst kdvet1 hdrom honapon beltil nem
jetentkezik,a polgitrmestera dolgot - pdlyazathtian - eft6kesithetivagy azt
elajandekozhatja.
2 1 .S
25.S -a azal6bbiszerintm6dosul:
Az alaprendelet
haszndlatdval
A k1ztertiletekrendjdvel,1ltapotdval,a kdztertiletekrendeltet6sszerfr
a polgdrmestera Hivatal
6s az engeddlyekmegtdt1vel6sszefAgg6etten1rzdsekr6l
Hatosagiosztdlya, illetvea KisvdrosKft. uti6ngondoskodik.
22.5
Az alaprendelet26. S (1) bekezd6s6neka) 6s e) pontjai hely6beaz alSbbi
l6pnek:
rendelkez6sek
(1) Szabatysflrtest
kdvetet 6s 1tvenezerforintigterjed1pdnzbirsaggals0ithat6,aki:
a) a k1ztertiletetenged1tynelktilvagyaz engedelybenfoglaltaktol
elt6r6enhaszndlia;
e) e rendelet 5. S P) bekezd1s1ben meghatdrozott beielent1si
nem tesz eleget.
k1telezetts6genek
23.S
A rendelethatdlybal6P6se
napjdnl6phat6lyba.
(1)Jelenrendelet
kihirdet6se
de jogerosenm6gel nembirdltk6relmekeset6ben
(2) A rendeletet
a mdrbeny0jtott,
kell.
is alkalmazni
engedelyek
(3) A rendelet hat6lyba lep6se el6tt kiadott kozterUlet-haszn6lati
lejdr
ratukig6rv6nyesek.
a tobbszorm6dositottSzigetv6rVdros
egyidejrileg
(4)
' . E rendelethatdlybal6p6s6vel
szolo
OnkormilnyzatKepviselo testuleteSzervezeti6s Mtlkod6siSzabdlyzat{rol
pontja
ll./3.
mell6klet6nek
szilmu
3.
rendelet
(1.21.)
szdmrionkorm6nyzati
1t2011.
eg6szulki:
az al{bbit) alponttal

Velem6nyez
6sjavaslatotteszaz alabbitigyekben:
t) k6zteraIet-haszn6IattaI kapcsoIatos dijm enfessdgk6rdes6ben.
(5) E rendeleta bels6 piaci szolg6ltatdsokr6l
szol6,az EuropaiParlament6s a
Tandcs200611231EK
irdnyelvnek
val6megfelel6st
szolg6lja.
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