Bánk Község Önkormányzata Képviselő – testületének
10/2009. (XI.4.)
RENDELETE
a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló helyi rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) a következőket rendeli el:
1.§ (1) A közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló 15/2004. (XI.18.) helyi rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a közrend, és a környezet és a fogyasztók védelme érdekében a
közterületek rendeltetéstől eltérő használatát közterület-használati engedélyhez köti.”
(2) A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Közterület-használati engedély szükséges különösen:
a) hirdető-berendezések,
figyelmeztető-,
tájékoztató-,
és
reklám-táblák
elhelyezéséhez,
b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezéséhez,
c) közterületi értékesítéshez, alkalmi rendezvényen történő árusításhoz, mozgóbolt
útján történő árusításhoz,
d) tároláshoz.”
2.§ A Rendelet a 3.§-t követően az alábbi 3/A.§-sal egészül ki:
„3/A.§ (1) Nem adható közterület-használati engedély:
a) alkalmi rendezvények kivételével szeszes ital árusítására,
b) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató,
munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb szállításra alkalmas autóbusz
közúton, közterületen való tárolására,
c) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
(2) Elutasítható a közterület-használat iránti kérelem, amennyiben a közterület
korlátozott nagysága, befogadóképessége, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges
feltételek korlátozottsága indokolja, vagy amennyiben a már kiadott közterülethasználati engedélyhez kötött tevékenységek mellett további tevékenység végzése
nem biztosítható.”
3.§. A Rendelet a 9.§-t követően az alábbi alcímmel és 9/A.§-sal egészül ki:
„A közterületi értékesítés, az alkalmi rendezvényen történő árusítás, és a mozgóbolt útján
folytatott kereskedelmi tevékenység különös szabályai
9/A.§ (1) Közterületi értékesítéshez, alkalmi rendezvényen történő árusítás, és mozgóbolt
útján történő árusításhoz közterület-használati engedély csak akkor adható, ha a kereskedő
rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály által előírt feltételekkel.
(2) Mozgóbolt útján történő értékesítés – a lakosság nyugalmának védelme érdekében –
kizárólag munkanapokon, 8.00 és 16.00 óra között történhet. A mozgóbolt útján történő
árusítás során hangjelzés kizárólag 8.00 és 13.00 óra között használható.”
4.§. A Rendelet 13.§-a követő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható, aki a 9/A.§-ban
foglaltakat megsérti, illetve megszegi.
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2.§. (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.)
európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. cikkének való megfelelést szolgálja.
Bánk, 2009. október 30.
Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2009. november 4-én.

Torma Andrea
körjegyző
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