Bánk Község Önkormányzat Képviselő – testületének
21/2012. (XII.18.)
Önkormányzati RENDELETE
a közterület használati díj módosításáról

Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§ A közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló 15/2004. (XI.18.) helyi rendelet 2. számú
melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
2.§. Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.
Bánk, 2012. december 17.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2012. december 18-án

Torma Andrea
körjegyző
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Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 21/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete

„Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 15/2004. (XI.18.) önkormányzati
rendelet 2. számú melléklete
A közterület használati díj mértéke
Közterület használati díj (Ft/m2/nap)

A közterület igénybevétel célja

Alkalmi-, mozgó-, idény- és vásározó
660 Ft/m2/nap + áfa
árusítás, vásár
Hősök tere 5. szám előtti közterülettől
kezdődően a Tóparti sétány pl. rendezvények
1.300 Ft/m2/nap + áfa
alatt, rendezvényekhez kapcsolódóan
Mutatványos
tevékenység
(körhinta,
260 Ft/m2/nap + áfa
céllövölde)
Építési munkával kapcsolatos építőanyag,
állvány és törmeléktárolás, tüzelőanyag
260 Ft/m2/hó + áfa
tárolás
Önálló hirdető berendezések, táblák
1.700 Ft/m2/hó + áfa
Egyéb igénybe vétel esetén: a díj mértékét – a fentiek figyelembe vételével - egyedileg kell
megállapítani.
”
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a 21/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontja értelmében a helyi képviselőtestület
gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat.
A település közterületei az önkormányzat tulajdonában állnak. Bánk Község Önkormányzat képviselőtestülete a közterületek és a Bánki-tó használatáról a 15/2004. (XI.18.) önkormányzat rendeletet
alkotta, melyben meghatározásra került a közterületek rendeltetésüktől eltérő használata esetében
fizetendő használat díjak mértéke.
A képviselő-testület – mint a tulajdonosi jogok gyakorlója – hatáskörében áll a közterületek
rendeltetésüktől eltérő használata esetén fizetendő díjak módosítása.

Részletes indokolás
1.§-hoz
A 15/2004. (XI.18.) önkormányzat rendeletet 2. számú melléklete tartalmazza a közterületek
rendeltetéstől eltérő használata esetén fizetendő díjak mértékét. A módosító rendelet 1. számú
melléklete az alaprendelet e díjtételeket tartalmazó 2. számú mellékletének módosítását tartalmazza.
2.§-hoz
A rendelet – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 32.§-ának azon rendelkezését, hogy fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése
és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie - a 2013. február 1-jén lép hatályba, és
miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.
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