Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról1
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Igénybevételi díj mértéke és megfizetésének módja
1. §
(1) A közút kezelője a közút nem közlekedési célú igénybevételére (továbbiakban: igénybevétel)
irányuló kérelem elbírálása során a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6-7/A. §-a szerint jár el. Az
igénybevételi díj mértékét a képviselő-testület e rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az igénybevételi díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárában vagy az önkormányzat bankszámlájára
utalással vagy az önkormányzat nevére szóló befizetési csekken kell megfizetni. A befizetést igazoló
bizonylatot vagy banki átutalási igazolást a kezelői hozzájárulással együtt az igénybevétel ideje alatt az
igénybevétel helyszínén kell tartani, hogy esetleges ellenőrzés esetén megtekinthető legyen.
„(3)2 A Képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1)bekezdés a)
pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (9) bekezdésében, 29/B. § (2)bekezdésének a) pontjában, 33. §
(2) bekezdésében, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2)és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3)
bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, és a43. § (1) bekezdésében meghatározott közútkezelői
hatáskörét Makó Város jegyzőjére ruházza át.”

Záró rendelkezések
2. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépés napjától beérkezett kérelmekre kell alkalmazni.

Dr. Buzás Péter s. k.
polgármester
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Módosította: 5/2013.(II.14.) Makó ör. Hatályos: 2013. február 15. napjától.
Beiktatta: 5/2013.(II.14.) Makó ör. 1. §-a. Hatályos: 2013. február 15. napjától.

Dr. Bánfi Margit s. k.
jegyző

1. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (V.26.)
önkormányzati rendeletéhez
A közút nem közlekedési célú igénybevételének a mértéke
Önkormányzati közutak kategóriái

Közút nem közlekedési célú
igénybevétele esetén fizetendő díj

Belterületi elsőrendű út (városi főút)

250,- Ft/ m2/nap

Belterületi másodrendű (városi forgalmi
út) és gyűjtő út

200,- Ft/ m2/nap

Belterületi mellékutak
- lakó és kiszolgáló utak

180,- Ft/ m2/nap

-

200,- Ft/ m2/nap

kerékpárutak, gyalogutak és járdák

Külterületi közutak
Figyelembe veendő egyéb szempontok
szorzószámai:
- Belváros, Fürdő környéke

50,- Ft/ m2/nap
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-A közút teljes szélességben történő
lezárása esetén alkalmazandó
szorzószámok
- elsőrendű városi főút
5
- másodrendű és gyűjtő út
4
- egyéb utak
3
Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

