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Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. január 1-i hatállyal döntött a
közterület-használat díjának emeléséről. A díjemeléssel kapcsolatosan több közterület
használó jelezte, hogy az 50-100 %-os díjemelésből adódó költségnövekedés a gazdasági
tevékenységének végzését ellehetetleníti. Tekintettel arra, hogy a válságos gazdasági helyzet
miatt a helyi cégek és vállalkozók egyébként is nehéz helyzetbe kerültek, valamint a válság a
magánszemélyeket is jelentős mértékben sújtotta, ezért célszerűnek látszik a közterülethasználati díj egyedi méltányossági alapon való csökkentésének lehetőségét biztosítani a
Békés városban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek, valamint
magánszemélyek számára.
A rendelet 17. §-ában foglalt, közterület-használati kérelem beadására rendelkezésre
álló határidő csökkentése is indokolt, mivel a határidők betartása a kérelmezők számára
indokolatlan hátrányt jelent. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a közterület-használatra
vonatkozó kérelmet a terület igénybevétele előtt legalább 15, de legfeljebb 60 nappal lehet
benyújtani. A 15 napos határidőt javasoljuk 5 napra módosítani.
Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Békés, 2010. április 14.

Izsó Gábor
polgármester
.....................................
Jogi ellenjegyző
.....................................
Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2010. (IV. 30.)
önkormányzati rendelete
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL
szóló 23/2006. (VI. 30.) rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel ugyanezen
törvény 1. és 8. §- aiban foglaltakra, a következő rendeletet alkotja.
1. §
Békés Város Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 30.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 17. §-a az alábbiak szerint módosul:
„17. §
A közterület-használatra vonatkozó kérelmet a terület igénybevétele előtt legalább 5 nappal
kell benyújtani. Ugyanazon területre, egy időpontra vonatkozóan, több személy által
benyújtott közterület-használati kérelmek között az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi
Bizottság az igénybevétel előtt licitálással dönt. A licitálás induló összege a rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott díj összege.”
2. §
A R. 18. §-a az alábbi (6), (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„18. §
(6) Az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság egyedi kérelemre, legfeljebb az
éves összeg 50 %-ával csökkentheti az éves közterület-használati díját annak a
közterület-használati engedéllyel rendelkezőnek, aki esetében az alábbi feltételek
fennállnak:
a)
legalább 2 éves, folyamatos közterület-használati engedéllyel rendelkezik,
b)
a közterület-használati díjfizetési kötelezettségének maradéktalanul és
késedelem nélkül eleget tett,
c)
nincs fennálló köztartozása Békés Város Önkormányzatával szemben,
d)
ha a díj fizetése a magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók
megélhetését súlyosan veszélyezteti, vagy a vállalkozási tevékenységet
folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási
tevékenységét súlyosan veszélyezteti.
(7) A (6) bekezdés c)-d) pontjaiban meghatározott feltételeket a kérelmezőnek hitelt
érdemlően alá kell támasztania.
(8) Méltányossági kérelmet egy évben két alkalommal, az első féléves közterülethasználati díjfizetési kötelezettség tekintetében március 1-jéig, a második féléves
közterület-használati díjfizetési kötelezettség vonatkozásában szeptember 1-jéig lehet
benyújtani.”
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3. §
E rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba
Békés, 2010. április 29.

Izsó Gábor
Polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2010. április 30-án.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző
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