Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete
11/2008. (V.28.)Ör
a közterület használatáról és a közterület használati díjáról szóló
módosított 22/1999. (12.21.) sz. Ör módosítása

A bevezetı rész helyébe a következı lép:
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése és
a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatáról és a közterület
használati díjáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A 4. § (2) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Közterületen folytatni kívánt egyéni vállalkozói tevékenység esetén az engedély
megadásához az I. fokú igazgatási feladatot ellátó hatóság engedélye szükséges. A
szakhatóság hozzájárulását a hatóság szerzi be.
2. §
A 8. § (1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Az engedélyes a közterület használatáért a tényleges üzemeltetésre tekintet nélkül az
1. sz. mellékletben meghatározott mértékő díjat köteles megfizetni, kivéve ha azt a
hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
3. §
A 10 §. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) A közterület használat közérdekbıl (kerékpárút, játszótér, parkolóhely, gázvezeték és
szennyvízcsatorna építése) bármikor megszüntethetı. Ilyen esetben az engedélyes
részére másutt kell a közterület használat lehetıségét biztosítani.
4. §
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. június 01.
napjától kell alkalmazni.
(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is hatályosak.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a bevezetı rész, a 4. § (2)
bekezdése, a 8 § (1) bekezdése és a 10. § (1) bekezdése.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyzı

1. sz. melléklet
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAKRÓL
Ssz.
1.

Megnevezés

2008.06.01.-tıl
fizetendı díj

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló
üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
üzleti védıtetı, (elıtér), ernyıszerkezet,
hirdetı berendezés, (fényreklám) cég,
címtábla

125,-Ft/m2/hó

Árusító és egyéb fülke (pl.: élelmiszer,
cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap,
dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon)
- a 43-as fıútvonal mellett
- egyéb közterületen

140,-Ft/m2/hó
100,-Ft/m2/hó

3.

Önálló hirdetı berendezés

340,-Ft/m2/hó

4.

Építési, bontási munkával kapcsolatos
anyagok, szerkezetek elhelyezése

2.

100,- Ft/m2/hó

5.

Idényjellegő árusítás

125,-Ft/m2/hó

6.

Javítóés
szolgáltató
tevékenység,
amennyiben lakossági érdeket szolgál

125,-Ft/m2/hó

7.

Vendéglátó ipari elıkert

130,-Ft/m2/hó

8.

Kiállítás, vásár, alkalmi árusítás, búcsúi
kirakodóvásár

400,-Ft/m2/nap

9.

Mutatványos és cirkuszi tevékenység

200,-Ft/m2/nap

10.

Sport- és kulturális és vallási rendezvények

11.

Egyéb tüzelı (szén, fa) mezıgazdasági
termék (pl.: gyökér, hagyma, széna, szalma,
kukorica szár) közterületen való tárolása

50,-Ft/m2/hó

Termelı- és szolgáltató tevékenységgel
összefüggı
gépek,
berendezések
és
tartozékok elhelyezése (pl.: gépi automaták
üzletek elıtt)

125,-Ft/m2/hó

12.

mentes

A közterület használati díjtételek a rendelet kihirdetése napján lépnek hatályba, de azokat
2008. június 01. napjától kell alkalmazni. A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

