Bucsa Község Önkormányzata Polgármesterének
4/2020. (IV.14) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Polgármestere –Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
eljárva -az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§
(1) E rendelet célja, hogy a kormányzati döntéseken alapuló korlátozó intézkedések, és a
koronavírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel tett ajánlások következtében, valamint a
gazdasági következmények enyhítése érdekében Bucsa Község Önkormányzata segítse azokat
a Bucsán működő vállalkozásokat, amelyek a településen vendéglátó ipari –előkert formában
közterület-használatot folytatnak.
(2) A rendelet hatálya megegyezik a közterület-használat rendjéről szóló 13/2005. (VI. 07.)
rendelet (Továbbiakban: Közter. rend.) 1. §-a szerinti hatállyal.
2. §
(1)Azok a közterület használók, akik a 13/2005. (VI. 07.) Közter. rend.1. mellékletének 8.
pontja alapján fizetendő közterület használati díj fizetésére kötelesek, de a kialakult
járványügyi helyzet miatt, addigi tevékenységüket nem tudják végezni, továbbá az előkertek
használatára nem kerül sor, úgy ezen időszakra mentesülnek a vendéglátó ipari-előkert után
fizetendő közterület-használati díj fizetési kötelezettség alól a veszélyhelyzet elhárulásáig.
(2)A díjfizetés alóli mentesség feltétele, hogy az (1) bekezdésben meghatározott közterület
használati díj fizetésére kötelezett bejelentse a közterület-használat szüneteltetését, és
kérelmezze a díjfizetési mentességet.
(3)A közterület-használat ideiglenes szüneteltetése alatt a közterület használó az érintett
területen bútort, berendezési tárgyat, más eszközt (kiszolgálópult, italhűtő stb.) nem helyezhet
el, ideiglenesen sem tárolhat.
3.§
(1) A 13/2005. (VI.07.) Közter. rend. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4.§
(1) A közterület-használati díj teljesítése alóli mentesség a veszélyhelyzet idejére, de
legfeljebb 2020. október 31. napjáig biztosítható.
(2) Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Bucsa, 2020. április 14.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2020. április 14. délután 15:00 órakor

Dr. Nagy Éva
jegyző

1. sz. melléklet1
Bucsa és környéke környezetvédelméről, köztisztaságáról, a közterület használat
rendjéről szóló rendelethez
Közterület használati díjak mértéke (nettó értékek, az ÁFA-t nem tartalmazzák)
1. Piac területén árusítás céljából asztalnál, gépkocsiból és egyéb területen egységesen
120.- Ft + ÁFA /m2/nap
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Közterületbe 50 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, ernyőszerkezet, hirdető berendezés,
közterületen elhelyezett ideiglenes reklámtábla
160.- Ft + ÁFA /m2/hó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Hirdető tábla elhelyezése
240.- Ft + ÁFA /m2/hó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Árusító és egyéb fülke elhelyezése közterületen (ideiglenesen)
130.- Ft + ÁFA /m2/hó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.Falunapon történő árusítás:
20 m2 –ig
5.000.- Ft +ÁFA
20 m2 fölött
8.000.- Ft+ ÁFA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.Alkalmi és mozgóárusítás, mozgóbolt (alkalomszerű):
5.000.- Ft+ÁFA/nap
éves díj:
75.000.- Ft+ÁFA/év
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.Mutatványos tevékenység, cirkusz:
35.000.- Ft+ÁFA/alkalom (max. 7 nap)
forgó, körhinta, légvár
25.000.- Ft + ÁFA/alkalom (max. 7.nap)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.Vendéglátó-ipari előkertnek,
IV. 01- X.31. közötti időszakban
85.- Ft + ÁFA /m2/hó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.Közterületen lévő más tulajdonában álló ingatlan(felépítmény) területének bérlete:
85.- Ft+ÁFA/m2/hó
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.Gépjármű közterületen történő elhelyezése, parkírozása:
800.-Ft + ÁFA /m2/nap
éves díj:
80.000.-Ft+ÁFA/év
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.Építési munkával kapcsolatos állvány, anyag, törmelék, konténer elhelyezése:
160 .- t + ÁFA /m2/nap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Belterületi közterületek haszonbérlete, kaszáló, legelő céljára
5.- Ft + ÁFA/m2/év
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A fent meghatározott közterület használati díjak kizárólag a bérlet díját tartalmazzák, a
használathoz kapcsolódó további költségeket (pl. rezsi díj, energia felhasználást) a bérleti
díjon felül köteles megfizetni az azt igénybe vevő.
A bérleti díjakat pénztári órákban az önkormányzat házipénztárában, vagy átutalással az
önkormányzat 54000117-11031215-0000000 számlaszámára kell megfizetni az igénybevételt
megelőzően.
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Az 1. mellékletet módosította a 4/2020.(IV.14.) Bucsa Község Önkormányzata Polgármesterének rendelete

