
Söj ttir Községi Onlio rrn ánvzat Képvis elő-testületének
. .3. . . . t200s.  ( . . . l i , . . i . I . )  rendetete

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

A Söjtör Községi on]<orn'ránvzat területén lévő közteriiletek alapvetően a közösség cé1jait
szolgálják. s e célok elérésére azonos Í-eltételek szerint bárki által lrasználhatók. N'Íir,.el
azonban a köztertilet korlátozott mér-tékben rendelkezésre á11ó közjószág. továbbá. mert a
közterületek megfelelő igénybevétele számos egyéb tevéken'vség előÍ-eltétele. és a
közterületek használatát és rendjét magasabb szintŰr jogszabály nem szabáI7.ozza. a hel1'i
örrkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvén.v- 8. s (1) bekezdésében. 9. s (3)
bekezdésében. 16. s (1) bekezdésében valamint 23, $ (:2) bekezdésében tbglaltakra
tekíntettel. továbbá a szabálvsér1ésekről szőIő 1999. évi LXX. törvény 1. s.(1) bekezclésben
kapott felhatalmazás alapján figyelemmel aZ egyes szabálysértésekrői szóió
218I1999íXII.28') Kormányrendelet i2. $-ára - Söjtör Községi onkormányzat Képviselő-
testülete az alábbi rendeietet alkotia:

A rendelet hatáIva' és a kiizterület kategóriái

1.  $.

(i) A rendeiet hatáIya Söjtör Község onkormányzat iiletékességi tertiietén található
valamennyi köztertiletre kiterjed az országos kozutak kivételével.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából köaertilet az ingaü,an nyilvántartás helyrajzi
számmutatójában közterriletként n'viivántar1ott bel. és ktilterüieti földrésziet.

13) E rendelet hatálya nem terjed ki a közrrtak igazgatásárói szóló l9l1991.(y.31.) KHV\'Í.
rendelet 4. számir mellékletében tbglalt tevékenységekre. drjfizetési kötelezettségekre és
az azokka\ kapcsoiato s ható sági elj árásokra.

A kiizteríilet használata és a kiizterület-használati engedély

2. S.

(1) A köztertiletet rendeltetésének megÍ-elelo célra - a jogszabál'v*ok keretei között - bárki
szabadon használhatj a.

(2) A köztertilet rendeltetésszerti hasznáLatamások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.
(3) Rendeltetésétől eltérő célÍr a közterulet haszná|ata. ha a hasznáIat a közterület vagy annak

meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét aZ e rendeletben
me gfo galmazott mó do n akadáIy ozza.

(+) A közterület rendeltetéstői eltérő lrasználatához (a továbbiakban: közterület-használat)
köztertilet-használati eneedély'. továbbá használar; áí; Ílzotá<c sziikséges 3
j o gszabá1yokban me ghatározott kivételelc<el.

3. S.

( 1) Köztertilet-használati engedély't kell beszerezni:
a.) közteüietbe nyúló üzlethom1okzat. kirakatszekrény'. r-édőtető. ern1.oszerkezet'

átÍbszítő köté1, cég- és círrrtábla elhel.u*ezéséhez.
b.) hirdeto-berendezés és rek]ámhordozó elhelyezéséhez, ideértve a vá]asztási kampányt

szolgá1ó öná1ió hir.dető-berendezés elhei'vezését is. továbbá a közterületre jogszerűen -
hozzájárulás alapján - kihelyezett bármil;ven építméni're Va.q'V'. tárgyra. kiiionösen
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pa\'ilonra. nvílt szerkezetir elárusító pultra' va-e-v- építési. il1etve eg.v-éb céit szolgá1ó
á1lvánvzatra felszerelt reklám elhe1yezéséhez.

c.) ártrsító és árusítással kapcsolatos. vaiamint szolgáltató tiilke. pal.ilon. tizlet
létesítéséhez. illetve a már meglévo árusítóhel.v"ek, pavilonok. iizletek mÚiktdéséhez.
mozgó árrrsítóhelv létesítéséhe z. továbbá mozgóárusításhoz.

d.) a közirti közlekedéssei és fuvarozással kapcsolatos áilomáshely. fulke és
várakozóhelyiség" üzemanyagtöltő ál1omás 1étesítéséhez.

e.) a közÍrt területén kívül gépj ármű-várakozóhelyek létesítéséhez,
t.) szobor. emiékmii. diszkút. medence és koztárgyak (pad, frgyelmezteto és tájékoztat.ő

táblák) elhel1 ezeséhez.
.e') távbeszélő tüike és r-rtcai árusító automaták felállításához,
h') építéSi munkával kapcsolatos létesítmények ((építési áIlványzat, munkatertilet

körüllratárolása. konténer eihelyezés. stb.) valamint építmények és törmelékek nem
ko zúton történő elhelyez é s éhez, tár olásáho z.

i.) aikalmi és mozgó árusítás, valamint szoIgáltatő tevékenység végzéséhez"
j '1 kiállítás vásár. Sport- és kultrrrális rendezvén.vek' valamint mutatl.án.u*os tevéken,vség

folytatásához, valamint az ezekhez kapcsoiódó ideiglenes parkoiók létesítéséhez.
k.) a i<özlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező tizemképtelen

Lll1915.GI.5.)KPM-BM eg.v-üttes rendelet 5. $. (1) bek'], illetve a közlekedésben részt
nem vevő' reklámhordoző céIIaI elhelyezett járművek tárolásához.

1.) a közterület egyéb trrrisztikai. kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (p1:
vendé g1átó-ipari ter asz. előkert),

m.) iakossági jellegÍi őrzott parkoló létesítéséhez.
('.2) Közmúvek építményeit. vonalas 1étesítmén-v*eit. berendezéseit létesíteni. áthelyezni.

rizemeltetni. fenntartani csak a tulajdonos. Sijtör Község onkormányzattal kotott
megállapodás alapján és a kiilon jogszabáiyokban rogzített kártalanítás megfizetésével
1ehet.

(3) Nem kell közterrilet-használati engedély:
a.) a közÍrt. a járda és a zoldtertllet építésével, javításával és fenntar1ásával kapcsoiatos 72

órai idotartamot meg nem haladó közteriilet-igénybevét elhez,
b.) a távköziő hálózatok, valamint közműves berendezések, ilietve létesítmények

hibaellrárítása érdekében J2 őral' időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez.
c.) az Úrttartozékok és a közÍrti kozlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgá1ó

berendezések elhelyezéséhez.
d.) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges idotartamot meg nem haladó

munliálatok elvégzéséhez.
(.1) A (3) bekezdésben feisorolt közterület-használati engedély nélktil végezhető közterület

i  - Á . - . h o - ' Á t o i t  .  lrélarJvVvY!LulL a Polgármesteri Hivatalban - lehetőleg az igénybevétel megkezdése eiőtt 1

nappal. legkésőbb azonban ahasználat megkezdésekor - be kell jelenteni.

4. S.

( 1) Triem adható köztertiiet-hasznáIati engedeiy
a.) tömegköziekedési járművek megá11óiba. kivéve' ha a köztertilet igén1'bevetele az

utasforgaiom céljait. illetve az utasok ellátást. tájékoztatását szolgála.
b.) olvan közterületre. alrol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést. Vag}' aZ

úttestre lépo g-valo go s észlei ését akadályozná.
c.) közritak. hidak. területére.
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d.) zöldtertiletekre. ha a terveZett hasznáLat az ott lévo nör'.énvál1ornány' ron.cálásának.
pusztításának. csonkításának elkertilését. mege1őzését nem biztosítja. kivér,'e a
tertiletükön lríizódó ktzmíivek javitásához. 1étesítéséhez nélkr-ilözhetet]en
murr]<á1atokat.

e.) a közút és a járda feltiletének reklám - ideértve a politikai reklárnot is - céljára torténő
haszná\atához,

l.) köztertileten nem árusítható termékek forgalmazásához'
-e.) árr"rsító, kereskedelmi és szolgáltató céiokat szolgáló 6 m2 alaptertiletet meghaladó zárt

szerkezetii pavilonok iétesítéséhez,
h.) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáió 6 m2 alaptertiletet meghaladó

nyílt szerkezetíi pultok és áliványok 1étesítéséhez,
i.) oly-an tevékenvség gyakorlására. amely a körnvezetre káros hatással lenne. a

közbizt onságot vagy az e gészsé get veszélye ztetné,
j.) olyan létesítmén.v*ek és berenciezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges

energia- és vízellátás. csatorna Vagy a szabványoknak megt-elelő zárt rendszerŰl
szennvvízelrrezetés és hL:lladéktárolás nem biztosítható. Vagv a f-e]használás ménéke
nem ál1apítható meg,

| ' .  \  ; ; " * ' ' i  i ^ . . " - . r r , i  i q r l í t 4 s Á r qN . , /  J a r u l L r  l P . u  J Z L t  L r  J a l v  t L . t J c l l  c l .

1.) azoknak a szemé1-v*eknek. akiknek az tnl<ormányzatta7 szemben - az önkormánvzat
által me-sállapított és lejárt -tartozása á1l ferrn.

(2) Megtagadható a köztertilet.használati engedély kiadása' ha a kért köztertiiet-használat
a.) a lakosság nyugalmának tirlzott mértékű zavarásáva), járna^
b.1 r esze1r, eztetné a közrendet. akőzbiztonságot.
c.) a közterü1et rendeltetésszerű baszná|atának indokolatlan mértékű zavarásával iárna.
d.) sértené a településképet,
e.) gátolná a település esztétikai követelmények érvényesüiését,
f.,; a természeti és az épitett környezet túlzott megterheléséveljárna,
g. ) ve szélye ztetné a köze gészsé giigyi előírások érvénye sülését.
h.) indokoiatlanul korlátozná a település kozlekedését,
i.) a kereskedelempolitikai és turisztikai érdekek indokolatian mértékű séreimér,'el járna.

s. s.
A közterület használati díj

(1) A közterület-használatért a kozterület-használati en.eedély' jogosultja közterület-használati
díjat köteles fizetni.

(2) A díjat a jogostrlt a közterrilet tényieges hasznáIatára. iiletve a közteriiieten elhel'v.ezett
iétesítmény tényleges iizemeltetésére tekintet nélkül a köztertilet-használati
hozzáiártllásban rögzített időtar1amra és módon köteles megfizetni.

(3) A köztertliet-lrasználati díjakat tevéken,v-ségenként és a közterületen |oly-tatrri kí.iánt
tevékenvség jeilege flgvelemberéteiével az önkormányzat köitségvetésérő1 szóló rendelet
tartalmazza.

(4) A létesítménnyel elfo*slalt közterület nagysá-eának megá11apításánál a 1étesítmény
nég-vzetméterekben számított alapterületét Vagy tertlletét. továbbá a hozzá tartozó * aZ
alapterülleten tiiln-v.úló - szerkezet (ponyva. tető. stb.) tertiietét együttesen kell Íigv-elembe
vennl.

(5 ) F1irdetőtáb1a és hirdető berenciezés esetén annak hircietőfelületét keli számításba venni.
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(6) A számítás szempontjából minden toredék né-uyzetméter egész négyzetrrréternek számít.
(7) A kézből torténő utcai árusítással elfogialt közterti]et a t-rzetendo drj szempontjából

egvségesen 1 m2-ek tekintendő.
(8) A köztertilet-hasznáiati dr.;ak évi. havi. napi vagy idénydíjak.

6. S.

(1) Nem kell koztertilet-használati díjat fizetni:
a.,1 a köztertileten kertészeti tevéken'vséget szo1gáló .létesítményekért.
b.) a közforgalmÍr közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomáshelyekért és

megáilóhelyekért,
c.) a köztertileti rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szo1gáló

létesítmén1'ekért és tárgyakért,
d') a szobrok. emlékművek, diszkutak. szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak

e lhely ezéséért.
e.) a fegyveres és rendvédelmi szen'ek, a mentők, a tűzoltóság és a vízüg,vi szolgálat

kozterLiieti iéte sítményei ért,
t.; azoltért a 1étesítményekér.t.. tárg'vakért és eszközokért. amelyek közvetlen életveszéi,v

vagv b ale setveszély elhárítását szol gálj ák a közteriileten.
(2) A köztenilet-használati díj mértéke korlátlantrl csökkenthető:

a. )az önkor mány zat érdekébe v é gzett építési. felúj ítási munkálatok'
b.) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység.
c.) az ön]<ormányzat saját szervezetei által Szervezett rendezvények esetében.

A közterület-használati engedélyezési eljárás

7. S.

(1) A köztertilet-használati engedéli' tárgyában* a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a
po1gármester dönt.

(2) r\ Képviselo-testüiet dönt az l évet meghaladó időtartamir közterület-használati engedély
tárg"vában'

(3) A közterület-használati engedé1y iránti kérelmet e rendelet .... Számir melléklete szerinti
Íbrman-vomtatván-v.on kell benyújtani. az abban felsorolt mellékletek csatolásáva1 eg-vütt.

("{) Koztertilet-használati engedély csak ideiglenes jeileggel - meghatározott időtar1amra Vag'v
me ghatározott fe ltétel bekovetkeztéi g - adható.

(5) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - áilván1.. építőanyag. törmelélt
nem kozúton torténő elhelyezésére - közterüiet-használati errgedély csak az építési munka
vé gzésének tartamát a adható.

(6) A közterii1et-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt eg1,.éb - hatósági.
i 1letve szakhatósági - en gedéi;lek, illetve hozzáj arulások beszerzését.

(7) A kozterület-használati engedél-r't annak keil kérnie. aki a közterületet használni kívánja.
Epítési engedélyhez kötott építmény esetében az építtetőnek, az építési munkálatokkal
összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében pedig aZ építtetőnek vag). a
kivite lezőnek kell a kö zterti1 e t-használ ati enge dél--lt b e szerezni e.

(8) Települési szl,Iárd hulladék képződésevel járó köztertilet-hasznáIathoz kozteriilet-
irasználati engedél'v- akkor adható, ha a kérelmező igazol1a. lro-ey a teleptilési szi1árd
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1ruiladékkal kapcsolatos szolgáltatást - ennek teljesítésére jouosult szolgáltató irtján -
igén.vbe veszi.

8. S.

(i) A köztertilet-használati engedélyezési eljárásban * a 4. s\-ban foglaltakon túl - fig.v-eiembe
kell venni a teleptilés rendezésére irány'rrló terveket és szabáii,zatokat. s érvényesíteni 1iel1
a jogszabályok előírásait is.

(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével.
j avításával é s karbantartásával kapc so lato s kozterület-használatnak.

(3) A reklám, illetve a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem
akadál1,ozhatja az áIlami és onkormányzati ünnepekkel. megemlékezésekkel és az áliami
és önkormányzati rendezvényekke1 kapcso1atos köte1ezettségek teljesítését.

e. s.
( i ) A közterület-használati engedéiynek tartalmaznia kell különösen: :

a.) a jogosult nevét és lakóhelyének. illetve székhelyének. teiephely'.ének címét.
b.) a közterüiet-használat célját és időtartamát. illetve azt a feltételt. amel1nek

b ekövetkezté i g a hozzáj árvlás érvén..,.e s.
c.) a kozterulet-használat helyének, módjának. mértékének és egyéb Í-eltételeinek pontos

meghatározását.
d.) utalást arra. hogy az engeclély csak a közremírkodő szakhatóságok hozzájárulásában

|oglait előírások megvalósítása esetén érr.énves.
e.,; az engedély érvén.vének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot

- kárta1 anítási i gény né lküli - hel -u-reáI lításának kötelezettsé gét,
t.) köztertilet.lrasználati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének

módját.
g.) a jogosrrlt köztertiletet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett családtagjainak'

alkalmazottainak, illetve me gbízottj ának nevét é s lakcímét.
h.) a közterület-használat jellegétől fiiggoen eg'véb hatósági, szakhatósági előírásokrói és

kikötésekrői szóió tájékoztatást, a teleptilésképi követelményeket, a környezetvédelmi,
valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást.

i'; a köztertiiet-haszná1attaljáró jártrlékos költségek (energiadíj . vizdíj, stb.) viselésének és
megfizetésének módját.

j.) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási. karbantartási és
ttsztántarÍ.ási köte l eze tts é g eiő írás át'

(2) A közterr.ilet-lrasználati engedélyt meg keli küldeni:
a.) a kéreImezőnek'
b..) az e1j árásban érintett hatóságoknak. szakhatóságoknak,
c.) a közteriilet-használati díj beszedéséve1 megbízott szervnek.
d.) mindazoknak a t-eiügyeleti. elienőrzo és iendészeti hatóságoknak. amei1,ek lratáskörét a

közterület-haszná]'atta1 kapcso1atos tevékenység érinti.

10.s.

(1) E rendeletalkalmazása során a közigazgatási iratósági eijárás és szolgáltatás áltaiános
szabál.vairói szóló 2a04. évi CXL. törl'-én-v. rencieikezései szerint kell eljárni.
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(2] Ha a kére1mezó (iig}.fél) nenr személvesetr jár el. irgv a meghatalrnazást teljes bizorlr-ító
e rej ti in agánoliiratba. r,'ag1,. közokiratba ke ll lo glalni.

A közte riilet.h :rszn álati en gedél'v érvényének m e gszű n és e

11 . { i .

(1) A közterület-használati engedély érvénve megszűnik:
a.J az engedéi1'ben meghatározott idő elteltévei.
b. 1 az engedélyben meghatározott feltétel bektvetkeztével,
c.) a koztertilet használatát és rendjét érintő jogszabál,vok megváltozása miatti

visszavonással és
d.) aZ engedéiyben vag)- a közterrilet.használatra, illetve aZ ezze]. kapcsoiatos

tevékenvségekre vonatkozó jogszabályokban tbglaltak megsér1ése miatti rendkívtili
i  isszar onással '

(2) lvÍegszirrrik a közteriilet-használati engedély érvén.".e akkor is. ha a köztertileten Íbl-vtatott
tevékenységre jogosító okirat érvén'u.e megszűnik Vagy a jogosu1t a tevékenység
fo l.r'1atás ára v al ó j o go sults ág át e g'rrébként e lve szti.

(3) \'Íegszúnik a közterület-haszná]ati engedély érvénl'e a jogosult halálával vagy - jogí
szeméiv r,.agy jogi szeméiyiséggel nem rendelkezo tarsaság esetén - jogtrtód nélküli
megszűnésévei.

(.{) \'1egszŰrnik a közterület.használati engedéli' akkor is" ha a jogosult bejelenti a tulajdonos
önkormányzatnai{. ho gy a közterület használatával felhagy.

(5) Az crszágg1'űlési. önkormányzati és egyéb választással keletkezo testületekbe történő
választással. továbbá népszavazássai összefuggésben a választási lrirdető berendezések
elhelyezése céljábói adott köztenilet-hasznáiati engedélyek ervénye a választások
befejezését követő 15. nappal szűnik meg.

12 .$ .

(2) I{a a közterÜriet-használati engeclély érvényét veszti. a jogosuit kártérítéSi igény né1kti1
köteles a közteriiiet eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanr-rl
he1-v-reá11ítani.

|2) A lratóság az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a
közterület-hasznáiat je11egétől fuggő' de legt-eljebb 15 napos halasztást adhat a jogostllt
kéreimére.

í3) A köztertiiet-használattal járó kötelezettségek -- í-ey különösen a köztenilet-hasznáiati clrj
rnegfizetése - Szempontjábói azt az időt be kell számítani a kozteriilet-lrasználatba.
ameddig a jogosuit az eredeti áilapotot hián1taianulhel.vre nem áliította.

(.h .\rre az tdótartamra, amely a koztertúet-használati engedéi-u- érvén.vének lejáratától a
kozÍeIüiet eredeti á11apotának helyreá1lításáig eltelik. az egyébként irán-v-adó díjtétei
kétszeresét kel1 mesflzetni.
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A közteriilet-használat ellenőrzése és a
j o gellenes kijzterület-használat következmény'ei

13 .S .

( 1 ) .\z engedél'v-ező hatóság jogosult ellenórizni a közterület-használati engedél.vben fbgialtak
betar1ását.

(2) A közterüIet-használati engedél1, eredeti példányát. ilietve annak hiteles másolatát a
tevékenységet tblytató személ;- köteles a helyszínen magánál tartani és az eilenőrzésre
j o g o s u lt s z e m é 1.u. ek t-e lhí v ás ár a b e mut atn i'

(3) A közterület-basznáIatt engedély alapján a közterüietet a jogosuit. valamint a 9. $ (i)
bekezdés g. ) ponq ában felsoroltak használhatj ák.

14 .$ .

(1j Aki közterületet engedély nélktil Vag}'aZ engccélyrői cltérc módon. illet.'e azt meghalacló
mértékben használ, köteles a hatóság feihívására a jogellenes koztertilet-használatot
haiadéktalanttl megszűntetni. továbbá kártaianítás nélkiil kötelezhető a közterulet eredeti
állapotának he1"vreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a hatósá-s az eredeti
állapot hel-v.reállítását a kötelezettséget elmulasztó köitségére elvégeztetheti. amennviben a
helvreállításra r'onatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz ele get.

t]tA lratósás az eredeti állapotot azerTe irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben
megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonna7 heiyreáilíthatja. ha az az éIet- és
balesetveszél.o. vagy jeientős anyagi kár. a közrend. közbiztonság. illet.,e a közterr-ilet
rendje. rendeltetésszerŰt irasználata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy. jelentős
közérclekbő1 egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az
esetben is a jogosuiatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) Aki közterületet en-aedéiy nélkül, vagy aZ engedélyben foglaltaktói eltérően használ, azza\
szemben - a tén;.iegesen használt idotartamra és területre - a rendes közterr-ilet-haszrrálati
díi tizszerese is mesállaoítható.

Közterületi szabálvsértések

1s.s.

í1)Aki a kozterületet az e rendeltben előírt engedély nélkül vagy anói eitérő módon. iiletve azt
rneghaladó mértékben hasznáI1a^ a rende1etben megfogalmazott kote1eZettségeket
nregszegi. szebálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sÍrjtható.

(2)A szabály-sértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a kozterület.hasznáiati ciíjiizetési.
illetve a közterület eredeti állapotába történő hei.vreá1lításra vonatkozó kötelezettség aló1.

Értelnrező rendelkez ések

16.S .

E rendelet a1kalmazásában:
l. Fiilke: szi1árd térelemekke1 körü1határolt. talajhoz rögzített, i1letve azon á1ló. huzamcs

emberi tartózkodásra alkalmas. 2 m2-t meg nem haladó aiapterületŰr építmén1'.
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Pavilon: szilárci térelemeld<ei kortilhatárolt. taiajhoz rogzitett. iiiet'u.e azon
emberi tartózkodásra a1kalmas 2 m2.t meghaladó alapterületti építménl.
liyítt szerkei,etíí pult, illetve úllvtÍny: térelemekkel nem határolt. talajhoz
ideielerres. kereskedelmi céiokat szoisáió szerkezet.

ál1ó. huzanos

nem rögzített.

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

17 .$ .

(l) E renc1elet 200ó. március 01. napján lép hatályba.
(2) E rencieletet a lratálybalépése e1ott indrrlt és a hatál-vbalépéskor tbl.u.amattban lévő

iigyekben is alkalmazni kell.
(3) É rendeiet hatál.vbalépésének napján a korábban megszelzett közterület-használati

ható sági engedél,vek. és tuiaj dono si hozzáj árulások érvénye me gszŰrnik.
(4) Aki atoztórtilet-használati jogviszonyát folytatni kívánja, e rendelet hatálybalépésének

napjától számított 30 napon belül az e rendelet szerinti kozterület-használati engedéiy

iránti kérelmet koteles benyitjtani. Ebben az esetben a kérelmező a közteriiiet-használati

engedély'rő1 töfiénő döntés kézhezvételéig jogosult a köztertilet adott részének

használatára.
(5) Aki a (4) bekezdós szerinti engedéi1t nem kérelmezi, az a köztertilet adott részét e rendelet

hatá1ybalépésétői számított 60 napig jogosult használni.

Sojrör '  ]00o' tébrL,ar .t.h.
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Tamás Ká1mánné
polgármester
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