Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…………. /2020. (XII……..)
Önkormányzati RENDELETE
a közterület használati díjjal kapcsolatos rendelkezésről

(tervezet)
Bánk Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.)
Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott falhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 33. cikk (1) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, 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.§ Nem lép hatályba a közterület használati díj módosításáról szóló 16/2020. (XI.24.)
önkormányzati rendelet.
2.§ Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Bánk, 2020. december…..
Dr. Molnár-Fábián Ágnes
jegyző

Torma Andrea
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. december……-én.
Dr. Molnár-Fábián Ágnes
jegyző
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a közterület használati díjjal kapcsolatos rendelkezésről szóló
…../2020. (XII……...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
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.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
gazdasági intézkedésről szóló, 2020. december 19-én hatályba lépett 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet
értelmében e rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig a helyi önkormányzat

által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a
továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak 2020.
december 18-án hatályos és alkalmazandó mértéke.
Részletes indokolás
1.§-hoz
Nem lép hatályba a közterület használati díjak módosítását, emelését tartalmazó, a közterület használati
díj módosításáról szóló 16/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet.
2.§-hoz
A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és miután végrehajtottá válik, a hatályba nem lépésről
rendelkező rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12/A.§ (1) bekezdés b) pontjában és
12/A.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, a törvény erejénél fogva a végrehajtottá válást követő napon
hatályát veszti.
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