
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete 

 Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom 

és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) 

önkormányzati rendelet módosítása  
  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 2. 5. 11. 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Bucsa 

közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend 

biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005. (VI.07.) önkormányzati 

rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§ 

 

(1) A Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a 

köznyugalom és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 

13/2005. (VI.07.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép. 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Bucsa, 2015. március 23. 

 

 

                      Kláricz János                                                           Dr. Nagy Éva 

                       polgármester                                                                 jegyző 

 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2015. március 24. 

 

                                                                                                      Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. sz. melléklet 

 

 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 /m
2
/nap 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Közterületbe 50 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, 

közterületen elhelyezett ideiglenes reklámtábla                                    160.- Ft + ÁFA /m
2
/hó    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Hirdető tábla elhelyezése                                                                    240.- Ft + ÁFA /m
2
/hó 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Árusító és egyéb fülke elhelyezése közterületen  (ideiglenesen)       120.- Ft + ÁFA /m
2
/hó 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.Falunapon történő árusítás:         

      20 m
2
 –ig       5.000.- Ft + ÁFA                                                     

                                                 20 m
2
 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                                                            80.- Ft + ÁFA /m
2
/hó 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.Közterületen lévő más tulajdonában álló ingatlan(felépítmény)területének bérlete: 

                                                                                                                 80.- Ft+ÁFA/m
2
/hó                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.Gépjármű közterületen történő elhelyezése, parkírozása                  800,-Ft + ÁFA /m
2
/nap     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.Építési munkával kapcsolatos állvány, anyag, törmelék, konténer elhelyezése:                   

                                                                                                                160 .- t + ÁFA /m
2
/nap 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Belterületi közterületek  haszonbérlete, kaszáló, legelő céljára          5.- Ft + ÁFA/m
2
/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. 

  



Hatásvizsgálati lap 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség elvének érvényre juttatása fogalmazható 

meg, mint legfontosabb társadalmi hatás. A település iparűzési adó fizetésére kötelezett 

lakosai hátrányt szenvedtek a településre alkalmi jelleggel és mozgóárusítás céljából 

érkezőkkel szemben. A rendeletmódosítás bevezetve az új díjfizetési kategóriát ezt 

hivatott kiküszöbölni. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai 

vannak. Az önkormányzat saját bevételeit hivatott növelni a közterület használati díjak 

emelésével és kiterjesztésével. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következmények 

 

A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.   

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Bucsa, 2015. március 18. 

 

            

                                                                                                        Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 

 

 

 


