Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI. 6.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról és a közterületek rendjéről szóló 9/2008. (VI. 6.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2.§ Hatályát veszti a Rendelet 14. § (5)-(5a) bekezdése.
3. § Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.
Keszler Gyula
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2017. március 03.

Dr. Szabó Tímea
jegyző
Dr. Szabó Tímea
jegyző

1. melléklet a 4/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelethez
„ 1. melléklet a 9/2008.(VI.6.) önkormányzati rendelethez
A.) Közterület használati díj közterületek esetében
A

B

Közterület igénybevételének célja

Mértéke

1.

500 Ft/m2/hó

2.

a közterületbe nyúló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető
(előtető), ernyőszerkezet, hirdető
berendezés (fényreklám), továbbá cég-és
címtábla

100 Ft/m2/hó

3.

árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer,
cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap,
dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon)

az egyes létesítményekhez a közút területén
kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek

10. 000 Ft/gk/év

építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag és törmelék

25 Ft/m2/nap

árusító automata

1000 Ft/m2/hó

alkalmi és mozgó árusítás, javítószolgáltató tevékenység

200 Ft/m2/nap

4.

5.

6.

7.

8.

kiállítás, vásár, sport-és kulturális
rendezvények, továbbá mutatványos
tevékenység

100 Ft/m2/nap

vendéglátó ipari előkert

40 Ft/ m2/nap

közterület felbontása

1000 Ft/m2/nap 1 hét időtartamra,
utána 3000 Ft/ m2/nap

9.
10.

B.) Közterület használati díj közutak esetében
1.

A
Közutak kategóriái

B

C
D
Az igénybevétel jellege

rendezvény
2.
3.

belterület
külterület

Figyelembe vehető egyéb szempontok:
- közút teljes lezárása - szorzószám: 2”

8 Ft/m2/nap
4 Ft/m2/nap

építési
munkaterület
15 Ft/m2/nap
8 Ft/m2/nap

egyéb
10 Ft/m2/nap
5 Ft/m2/nap

