BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2009. (XI.03.) rendelete
a közterület-használat rendjéről szóló 5/2001. (VII.1.) rendelet (alaprendelet)
módosításáról
1. §
Az alaprendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbiak rendelkezés lép:
A közterület-használati szerződés létrejöttét kérelem benyújtásával lehet kezdeményeznie,
annak, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni.
2. §
Az alaprendelet 4.§ (2) bekezdés helyébe az alábbiak rendelkezés lép:
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) kérelmező nevét, állandó lakó, telephelyét, adószámát
b.) a közterület foglalás, használat kezdő időpontját
c.) a közterület foglalás használat formájának meghatározását
3. §
Az alaprendelet 5.§ (2) bekezdése e. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
e.) olyan tevékenység folytatására, amely jogszabályi tilalomba ütközik
4.§
7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbiak rendelkezés lép:
Közterületen kereskedelmi tevékenységet folytatni a mindenkori hatályos kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendeletben szabályozott módon lehet.
5. §
Az alaprendelet 15.§. helyébe a következő lép:
Szakhatóságok
A szakhatóságok megkeresése a mindenkori jogszabályok szerint alakul.
6.§
16 § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdések lép:
A közterület használatért fizetendő díjak mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

7. §
Az alaprendelet 16 § (3) bekezdése helyébe a következő bekezdések lép:
(3) A közterület használatért megállapított díjat a hivatal házipénztárába vagy Bezi Község
Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni a bérlő részére
biztosított csekken, illetve a szerződésben meghatározott módon és időben.
8. §
Az alaprendelet 18 § (3) bekezdés b. pontja a következőképpen módosul:
(3) b.) a közterület- használat célja és időtartama (határozatlan)
9. §
Az alaprendelet 19 § (3) és (10) bekezdése 2010. január 1-én hatályát veszti.
10. §
Az alaprendelet 21.§ (2) bekezdéssel egészül ki:
(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.
(2) Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható az
a személy, aki a közterület-használati megállapodásban foglaltakat nem tartja be.
11. §
Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba, mellyel egyidőben hatályát veszti a
9/2005.(VIII.26.) rendelet.
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Záradék:
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