
Zánka Közsé g Önkormán y zúa
Képviselő-testülete

ZÁNKA KÖZSÉG oNronuÁNyzara
rÉpvts Bro-rp srÜrETÉNEK

I I 12015. (VI. 1 5.) önkorm ányzati rendelete
a közterületek használatáról és

az izemképtelen j árművek elhelyezésének rendj érő l szóló
I 4 12006. (XII. 20.) önkormányzati rendelet mÓdosításáról

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. $ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2)bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXry' törvény
8. $ (2) bekezdésében, 13. $ (1) bekezdés 5. pontjában, valamint a I43. $ (a) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. $ (1) A közterületek használatáről és az uzemképtelen járművek
szőlő 1412006' (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:

elhelyezésének rendjéről
alaprendelet) 20. Q-a az

és a bontás
igénybe vett

utólag ki kell

alábbiak szerint módosul:
,,20. s. () Az utak, járdák, zoldteniletek és egyéb közterületek
kell fizetni.

bontásáért igénybevételi díjat

(2) A közterület-bontás igénybevételi díját a Képviselő-testület állapítja meg az 5. melléklet
szerint.
(3) A köziltkezelőihozzájárulásban meghatározott időpontig alapdíjat kell fizetni. Amennyiben
a helyreállítás az előírt időpontig nem történik meg' a további időszakra a végleges helyreállítás
napjvig emelt díjat kell fizetni.
(4) Uj ut, járdaés egyéb közterület építésének befejezését követő ötödik naptáriév december 31.
előtt tcirténo bontása esetén emelt díjat kell ftzetni.
(5) A díjat az igénybeveendő terület nagysága alapján kell megállapítani,
megkezdése előtt kell befizetni. Amennyiben a közterület bontással ténylegesen
terület mérete nagyobb az engedélyezett méretnél, a különbözetet engedélyesnek
flzetnie le gké sőbb a műszaki átadás l átv étel időpontj ái g.''
2. $ (l) Azalaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az alaprendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. $ Az alaprendelet 23. $ (2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
23. s ,,(2) A munkák kezdési és befejezési időpontját ajegyzőnek be kelljelenteni.

Zfuő rendelkezések

1. napján lép hatályba.2. $ Ez a rendelet 2015.július

Zánka,2015;arájus 28.
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Zánka Község Önkormán Yata
Képviselő-testiilete

1. melléklet a 1Il2015. (VI.15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Zánkai Közö s Onko rm án y zati Hiv ata|
8251Zánka,Fő u.29.

Közútkezelői houájdrulús irdntí kérelem kijzút nem közlekedési céltÍ igénybevételhez
( k ö zmíÍép íté s h e z é s útt e r íil et fo g l alús d h o z)

I. Azigénybevétel

helye:

célja:.........

2. A beruházás fiogosult)neve:

címe:.

telefonszáma: ' ... .

3. Az elfoglalni kívánt

a) hosszúsága:

b) szélessége:

c) nagyság a1m2}

4. Az igénybevétel

a) kezdetének tervezett időpontja: ...............

b) befej ezés ének terv ezett időpontj a :

5. A kezelőihozzájárulásban foglalt feltételek bebrtásáért felelős személy

a) neve:

b) címe:

c) telefonsz áma:..........

d) aláírása:

6. Az igénybevétel eredményeként akózűtterületén (az alattvagy felett) elhelyezett építmény

(létesítmény)

á) tulajdonosának neve:.........

címe:.........

b) üzemeltetőjének neve:.........

címe:.........

7. Az útvonalat lezárják:

-kétirányu forgalmat biztosítjuk

- egyirányú forgalmat bizto sítjuk

útterület közterület



Zártka Kö z s é g Önkorm ányz ata

Képviselő-testtilete

8. A bontandó útburkolat fa1tája:

m2

9. A bontandó járda fajtája:

m2

10. A bontandó zöldterület' ftildút, foldpadka: m2

11. A bontási helyek száma: db

12. Nyomvonalas bontások hossza: fm

13. A kivitelező neve:

címe:

telefonszáma:

Zánka, .... év .......hó....'...nap

(cégszeni) aláírás

MellékIet:

- azigétybevételt feltiintető terv (he1yszinrajz,vázlat,műszaki leírás) 3 példányban

- auazat anntett szakaszánakhossz- és keresztszelvénye 3 példányban

- azígénybevételmiatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás,forgalomelterelés) terve

3 példányban



Zélnka Kö z s é g onkorm án y zata
Képviselő-testtilete

2. melléklet a | 1 l 201 5 . (VI. 1 5.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

A rendelet 20. s (1) bekezdése alapján akőzÍtt területének építési munkaterület céljából
történő igénybevételéért fizetendő díj

Alapdíj: 10.000 Ft/15 napll0 m2.
Minden megkezdett egység egésznek számit.

Emelt díj: 20.000.-Ft/15 nap/10 m2.
Minden megkezdett egység egésznek számít.

Megsegyzés: az összeget Ár'e nélktil értendők


