BAIASSAG YARMAT YÁnOS ÖNXOnUANYZATA
xÉpw s etó-r r sT ü LET É,N E K
U2021,(11.05.) önkormányzati r e n d e l e t e
a közterü letek rendeltetéstől eltérő hasznáIatának szabályairól szóló
1 9/201 1.(lV. 29.) önkormányzati
rendelet módosíásáróI
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviseló-testülete a katasztrófavédelemröl és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóIó 2011. évi CXXVlll, töruény 46, § (4) bekezdésében
kapott hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020,X1.3.) Korm.
rendeletre, az Alaptöruény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti feladatkörben, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. töruény 13. § (1) bekezdés 7,
pontjában kapott felhatalmazás alapján - a polgármester által - a következöket rendeli el:

í,§
A közterületek rendeltetéstől eltérö használatának szabályairól szóló 19/2011.(lV.29.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendele' 3. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
A közterületet rendeltetésétöl eltérő célra használni, csak közterület használati engedély, valamint
e rendelet 3. sz, mellékletébenmeghatározott közterület használati díj, vagy a külön rendelet alapján a
legmagasabb alkalmazható díjtételszerint számított használatidíjfizetése alapján lehet."

,,(1)

2,§
-
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Rendelet 3. szám(l melléklete helyébe az alábbi3. szám(l melléklet lép:

Közterü
1.

l et h
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at

c
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Arusító és eovéb fülke bavilon)

2. ldényjellegű árusítás (pl, virág, kegytárgy, zöldség-

gvümölcs, fenvőfa)

Mértékegység
FUm2hónap
FUm2/év

FUmZnap

Ft/m2/hónao

melléklet
Díjtétel

3. számú

Normál övezet
320

kiemett
4B0

3.200
160
1600

4.800
240
2400

3,Építésimunkávat kapcsolatos állvány, építóanyag
lakásépítésnél,továbbá tüzelöanyag a kiemelt
díjövezetet kivéve, ahol tűzifa nem tárolható
6 hónapig
b.) 6 hónap után
c.) Nem lakáscélú magasépítési,bármely célú
mélvépítési
munkánál
d.) Közterületen folyó építésimunkával érintett terület
határidón túli iaénvbevétele

a.)

4, Könyv, alkalmi- és mozgó árusítás
5, Mozgóbolti árusítás napi díj:
60 napot meghaladó használat esetén
120 napot meghaladó használat esetén
6. Ve n dé g l átó ipa ri kitel e p ítés (te ra sz)

(november 1-től április 30-ig)
ndégl átóipari kitelepítés (terasz)
(máius 1-től október 31-ig)
7. Arubemutatás (árusítás nélküt)
8. Alkalmi vásár az igénybe vett telies területre
Ve

9, a.) Mutatvánvos tevékenvséq
b.) Cirkuszi tevékenvség

Ft/m2/hónap
Ft/m2/hónap

240

FUm2/nap

80

FUm2/nap

120

FUm2/nap

160

1200
1000
B00

FUiármű/nap
FUm2/hónap
FUm2/hónap
FUm2/hónap
FUm2/hónap
FUm2/nap
FUm2/nap

240

160

400

800

1200

320

480
240

160
80

32

10. Sport és kulturális rendezvénvek

11, Közhasználatra még át nem adott
12,

ide ig le nes h

A

asznosítása

közterület

közúti szolgáltatást végzö jármúvek tárolása

(parkolón kívül, közúton)
A.) Autóbusz

Tehergépkocsi

B.

) M ezőq azd asáq i

vo

FUm2/nap

16

FUm2/hónap

32

FUdbhónap

1.200
160
1.200
160

FUdb/nap
Ft/db/hónap
FUdb/nap

ntatók

Lassú iárművek
C.) Jármüszerelvénvek
Kamionok

FUdbhónap
FUdb/nap

2.400
320

FUdb/hóhelv

5.905

FUdbhó/helv

2,905

13,
14. a.) Taxiállomás (személy és kisteherautó)
14. b,) Taxiállomás (személy és kisteherautó)

Több éven keresztül taftó igénybevételesefén a második

évtóI (több éven át tartó igénybevételnekminösül a több,

határozott idejú igénybevétel is, melyek eseíénaz

igénybevételfolyamatosan fennáll),

15, Közterület hosszú távú igénybevétele akadálymentes
beiárat kialakításához maximum 10 m2-ia

16.

Az 5. számú mellékletben megjelölt

fi l mfo rg atá

si cél ú ig é n vbev éte l e

egyszeriterület
meováltás

területek
FUm2/nap

17. Nem megjelölt területtel filmforgatási célú
igénvbevétel
18. A közterület használata során villamosenergia
igényléseesefén fizetendő többlet átalány bérleti díj
(a kiépítettenergia vételi pontok esetén)

FUm2/nap

500.000
Forgatásihelyszín esetén 500 Ft
Technikai kiszolgálás 200 Ft
Stáb parkolás 200 Ft
Forgatási helyszín esetén 200 Ft
Technikai kiszolgálás 150 Ft
Stáb parkolás 100 Ft

FUnap

1000 Ft

+

ÁFA

Megjegyzés: Az országos és helyi közutak területét érintő közterület használat esetén az igénybevételértjáró
díjat az útigazgatásról szóló miniszteri rendelet alapján kell megállapítani.
3,§
(1)

E rendelet a kihirdetésétkövetö napon lép hatályba és a hatályba lépésétkövető napon hatályát

veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő kérelmek esetében is alkalmazni kell.

fu",á(,
polgármester

kihirdetve:
Balassagyarmat, 2021. február hó 5. napján
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dr. Varga Andrea :/

jegyzó

