PÁRI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2009. (VIII. 7.) számú
önkormányzati r e n d e l e t e
A HELYI KÖZUTAK NEM KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL,
VALAMINT A MOZGÓÁRUSÍTÁS SORÁN ALKALMAZOTT
HANGJELZÉSEKRŐL
Regöly Község Önkormányzati Képviselő – testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 37.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10.§ (3)
bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdése alapján a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díj
mértékéről, valamint a mozgóárusítás során alkalmazandó hangjelzések szabályozásáról az
alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések, hatály
1.§
(1) A rendelet hatálya csak azokra a helyi önkormányzat tulajdonában álló azon
közterületekre terjed ki, melyek az ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként kerültek
bejegyzésre.
(2) E rendelet alkalmazása során az út fogalma alatt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 47. §-a szerinti meghatározást kell érteni.

Az út igénybevételi díj mértéke és megfizetésének módja
2.§
(1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni,
melynek mértékét a Képviselő-testület e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.
(2) Mozgóbolti tevékenység esetén az elszámolás alapját a mozgóbolt működési
engedélyében szerepelő, a település területén végzett kereskedelmi tevékenység havi
gyakorisága adja. Az igénybevételi díjat az önkormányzat pénztárában vagy csekken kell
megfizetni az igénybevétel hónapjának első hetében, havonta előre.
(3) Egyéb, a mozgóbolti tevékenység kategóriába nem sorolható, rendeltetéstől eltérő
használat esetén az igénybevételt a polgármester engedélyezi. A díjfizetés a fentiek szerinti
módon, a használatot megelőzően történik.

A mozgóárusítás során alkalmazott hangjelzések
3. §
(1) Mozgóbolt esetében a mozgóbolt működési területével érintett települési jegyző
hozzájárulásával rendelkező kereskedő a község helyi közútjain folytatott tevékenységével
kapcsolatosan figyelemfelhívó hangjelzést használhat.
(2) A hangjelzés a helyi közúton 500 méterenként, alkalmanként maximum 5 másodpercig
használható, de a teljes településen töltött idő alatt maximum 90 másodpercig alkalmazható.
(3) A hangjelzés naponta 10-18 óra között alkalmazható.

(4) A hangjelzés alkalmazása során be kell tartani az egyéb jogszabályokban foglalt
rendelkezéseket.

Záró rendelkezések
4.§

E rendelet 2009. szeptember 1. napján lép hatályba.

Gere Zoltán
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2009. augusztus 7.

Budainé Vajk Ildikó
körjegyző

A rendelet 1. számú melléklete:

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak

Az igénybevétel helye

Helyi közutak

Helyi közutak

Az igénybevétel jellege

Vásár,
kereskedelmi Egyéb, az előző kategóriába
tevékenység
(mozgóbolt, nem
sorolható,
de
mozgóárusítás)
rendeltetéstől eltérő használat

Az igénybevétel díja

500 Ft / nap

500 Ft / nap

