
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2001. (01. 26.) számú 
rendelete

A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  tv.  16.  §.  (1)  bekezdésében,  valamint  a  környezet 
alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXVIII.  törvényben  kapott  felhatalmazás  alapján  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Ludányhalászi község közigazgatási területén lévő  
  valamennyi bel- és külterületi, közterületként nyilvántartott földrészletre.                                  (2) A  
rendelet  személyi  hatálya  kiterjed  Ludányhalászi  Község közigazgatási  területén közterületet  igénybe 
venni kívánó természetes személyre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságokra. 

2. §. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használathoz (továbbiakban közterület-használat) 
         engedély szükséges.
    (2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérni, aki a területet használni kívánja.
    (3) Az engedély iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.
    (4) A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
      - az engedélyt kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét
      - az igényelt közterület megnevezését
      - az igényelt terület nagyságát
      - a használat célját, időtartamát
      - a kérelem rövid indoklását.
   (5) Be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlását jogosító okiratot  
        (pl: vállalkozói engedély, működési engedély, őstermelői igazolvány).
   1(6) A közterület-használat engedélyről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
 

3. §. (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.
  (2) A közterület használat díját e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a  
          képviselőtestület.
  (3) A használati díjat a közterület használat megkezdése előtt az önkormányzat költségvetési 
         számlájára kell befizetni, illetve átutalni.

4. §. (1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és   
         módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tett  
         eleget. 
    (2) Közérdekből a közterület-használat az érvényességi ideje alatt közérdekből 
          bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére – kérelmére máshol kell a 
          közterület-használat lehetőségét biztosítani.
    (3) Az engedély lejárta után az engedélyes köteles a közterületet az eredeti állapot szerint saját 
          költségén helyreállítani.

5. §. A közterület használati díj  fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – a polgármester felmentést 
adhat.

6. §. A rendelet megszegője szabálysértést követ el, mely 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
7. §. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

    (2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szigeti László Kereszti Imréné
     polgármester       jegyző

Rendelet kihirdetve!

Ludányhalászi, 2001. január 26.

Kereszti Imréné 
       jegyző

1 Kiegészítette: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2005. (10.28.) sz. rendeletének  14. §-a



1. számú melléklet a 2/2001./01.26./ számú rendelethez

Közterület használati díjak

1. Építési anyagok, tüzelőanyag tárolása:
- első három hónap 40 Ft/m2/hó
- további hónapok 100 Ft/m2/hó
- építési törmelék 60 Ft/m2/hó

Kivéve építési anyagok tárolása új lakás építése esetén egy évig, lakásfelújítás esetén hat hónapig 
térítésmentes.

2. Alkalmi és mozgóárusítás 70 Ft/m2/nap
   minimum 400 Ft/nap

     őstermelő helyi árusítás térítésmentes

3. Hirdető berendezés elhelyezése 100 Ft/m2/hó
Választási kampányt szolgáló önálló
hirdető berendezés elhelyezése 10 Ft/m2/nap

4. Mutatványos tevékenységgel kapcsolatos
területhasználat 20 Ft/m2/nap

5. Közterület (úthasználat) 40 Ft/m2/nap

6. Közterületen területhasználat 20 Ft/m2/nap
Belterületen egyéb célú területhasználat 40 Ft/m2/nap

7. Teher és különböző gépjárművek elhelyezése 100 Ft/db/nap


