Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó díjak mértékének
megállapításáról
Halásztelek Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 29 pontjában foglalt feladatkörében a
következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet célja
1.§
(1) Jelen Rendelet célja a helyi közutak fenntartása, a biztonságos közlekedés biztosítása.
(2) A Rendelet további célja; a helyi közút nem közlekedés célú igénybevételén díjmegállapítása.
2. Az önkormányzati rendelet hatálya
2. §
(1) E Rendelet hatálya a Halásztelek Város Önkormányzat tulajdonában lévő közutakra és azok
nem közlekedés célú igénybevevőire terjed ki.
(2) A Rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatáról szóló önkormányzati
rendeletben szabályozottakra.
3. §
(1) a Rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes vagy jogi személyre, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre is, aki/amely az 1. §- ban meghatározott területeken
a közlekedés feltételeit befolyásoló vagy a burkolat felbontásával járó munkavégzést kíván
folytatni.
3. Értelmező rendelkezések
4. §
(1) E Rendelet alkalmazásában:
a) igénybevétel: az Önkormányzat által fenntartott út területén történő közműépítések, fenntartási, - karbantartási és - hibaelhárítási munkák, felújítások, amelyek a Rendelet hatálya alá
tartozó területeken folynak, a közlekedés feltételeit befolyásolják, vagy burkolat felbontásával
járnak;

b) A Rendeletben foglaltak vizsgálata során a közúti közlekedésről szóló törvényben
szabályozott fogalom - meghatározásokat kell alkalmazni.
4. Igénybevételi díj
5. §

(1) A fizetendő díjak mértékét a Rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

II. Fejezet
Záró rendelkezések
6. §
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést
követően megindult munkálatok esetében kell alkalmazni.
Halásztelek, 2018. december 13.

A rendelet kihirdetve:
Halásztelek, 2018. december 14.

1. számú melléklet a /2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
(ÁFA nélküli nettó díjak)

Nem szilárd burkolatú 400,- Ft
út, útpadka bontása

Ft/m2/nap

Alapdíj: 10.000,-Ft

Szilárd burkolatú út
bontása

800,- Ft

Ft/m2/nap

Alapdíj: 10.000,-Ft

Díszburkolat bontása

1.000,-Ft

Ft/m2/nap

Alapdíj: 10.000,-Ft

