Balatonhenye község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2007. (V.25.) ÖK számú Rendelete
az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utak használatáról 1
BEVEZETŐ RÉSZ
Balatonhenye község Önkormányzata Képviselő-testülete (A továbbiakban: Képviselőtestület) azzal a szándékkal, hogy a község külterületi útjait megóvják az utókor részére,
valamint annak állandó használatát biztosítják az itt lakó gazdálkodóknak, a turistáknak, az
alábbi rendeletet alkotja meg:
1. §.
Képviselő-testülete, mint tulajdonos Balatonhenye község - a Balatoni Nemzeti Park területén
fekvő település -, megóvja a község területén levő önkormányzati tulajdonú földutakat azzal,
hogy korlátozza azok használatát.
2. §.
Az utak használatának korlátozása nem terjed ki Balatonhenye lakosságára, valamint a
közfeladatot ellátó szervezetek munkatársaira, a Vadásztársaság vadőrére, illetve mindazon
gazdálkodókra, akik Balatonhenye községben termőföld tulajdonnal, vagy használattal
rendelkeznek.
3. §.
(1) A korlátozás alól a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek alapján felmentést
adhat az út kezelője, azaz a körjegyző.
(2) A felmentés a Képviselő-testület döntése alapján lehet ingyenes, vagy a használatért
ellenértéket köthet ki, melynek mértékét e rendelet mellékleteként állapítják meg.
4. §.
Nem kaphatnak felmentést az úthasználat alól az alábbi járművek, amennyiben azt nem helyi
lakosok használják termőföldjük megközelítése céljából:
a) terep és crossmotorok,
b) quadok,
c) terepjárók és ezekkel egyenértékű gépkocsik, vagy teherautók.
5. §.
( 1 ) E rendelet szabályainak megszegői szabálysértést követnek el, a szabálysértés büntetési
tétele max. 30.000 Ft.
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( 2 ) A feljelentést bárki megtehető a Körjegyzőség hivatalában.
( 3 ) A szabálysértés ügyben a Körjegyzőség jár el, mint I. fokú szabálysértési hatóság.
6. §.
(1 ) E rendeletet kihirdetés előtt közszemlére kell tenni, a közszemlére tételt követő hónap 1.
munkanapján lép hatályba Balatonhenye község közigazgatási területén.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző helyben szokásos módon gondoskodik. A rendelet
kihirdetésének napja: 2007. május 30.
Jogharmonizációs záradék
7. §.2
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
Balatonhenye, 2007. május 25.
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