
Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2022. (IV.29.) 
önkormányzati rendelete 

a közterületek eltérő használatáról szóló 12/2009. (VI. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a mozgóképről szóló 2004. 
évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a közterületek eltérő használatáról 
szóló 12/2009. (VI. 23.) önkormányzati rendeletének 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) A közterület rendeltetésétől eltérő használata (továbbiakban: közterület-használat) 

kérdésében Felsőtárkány Község Önkormányzata hatósági hatáskörben hoz döntést, 

amely elsődlegesen - amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak - hatósági szerződés 

(a továbbiakban: közterület-használati megállapodás) megkötése, vagy határozat, végzés 

meghozatala lehet.” 

2. § 
 
Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a közterületek eltérő használatáról 
szóló 12/2009. (VI. 23.) önkormányzati rendeletének 9. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül 
ki: 
 
„(12) A közterület-használati megállapodás megkötése során az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatósági szerződésekre vonatkozó 92. § és 93. § 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.” 
 

3. § 
 

Felsőtárkány Község Önkormányzata képviselő-testületének a közterületek eltérő használatáról 
szóló 12/2009. (VI. 23.) önkormányzati rendelete az alábbi 17/A. §-al egészül ki: 

 

„17/A. § 

(1) Aki a rendeletben előírt kötelezettségeket elmulasztva a közterületet közterület-

használati hozzájárulás nélkül, vagy meglévő közterület-használati hozzájárulásától eltérő 

módon használja, közigazgatási szabályszegést követ el és vele szemben - ha cselekménye 

egyébként más jogszabályban meghatározott jogsértést nem valósít meg - közigazgatási 

bírság szabható ki. 

(2) A kiszabható közigazgatási bírság mértéke természetes személyek esetén legfeljebb 

kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

esetében pedig legfeljebb kétmillió forint lehet.” 



4. § 

Jelen rendelet 2022. május 03. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 
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