Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (I.21.) ÖKT sz. rendelete
A közterület használatáról szóló 16/2011. (IX.09.), az 5/2007. (II.14.), és a 11/2009.
(IX.16.) ÖKT számú rendeletekkel módosított 1/2006 (I.18.) ÖKT számú rendelet
módosításáról

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) és e.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi sajátosságokra tekintettel a közterület használatáról
szóló 16/2011. (IX.09.), az 5/2007. (II.14.) és a 11/2009. (IX.16.) ÖKT számú rendeletekkel
módosított 1/2006. (I.18.) ÖKT számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket
rendeli el:

1.§ A R. 1. sz. melléklete hatályon kívül helyezésre kerül, helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete
kerül.
2. § (1) E R. kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Tetétlen, 2013. január 18.

Borbélyné Fülöp Hajnalka sk.
polgármester

Almásiné dr. Molnár Brigitta sk.
jegyző

Rendeletet kihirdettem: 2013. január 21.-én

Almásiné dr. Molnár Brigitta
jegyző
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1. számú melléklet: A közterület használat díjairól
A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető)
ernyőszerkezet, hirdető – berendezés (fényreklám), cég – és, címtábla, továbbá cégér
elhelyezésére 300 Ft/ m2/hónap
Árusító és egyéb fülke (pld. Élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusításra
szolgáló pavilon) elhelyezésére: 200 Ft/m2/hónap
Közterületen árusításhoz szükséges asztal, állvány, guruló kocsi elhelyezéséhez: 150
Ft/m2/nap
Árubemutatáshoz: 500Ft/m2/nap
Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra: 100 Ft/
m2/nap
Különleges kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, automaták elhelyezéséhez: 1500
Ft/m2/hónap
Vendéglátó ipari előkert, terasz céljára: 1000 Ft/m2/hónap
Szobor, emlékmű, díszkert, vízmedence, szökőkút, talapzatos zászlórúd, és köztárgyak,
utcabútorok (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, tartóoszlopok, közvilágítási
lámpák stb.) elhelyezéséhez: 1500 Ft/m2/hónap
Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totólottó láda
elhelyezésére: 3000 Ft/hónap
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére: 150
Ft/m2/nap
Építési munkával kapcsolatos anyag- és törmeléktároló, továbbá lomtalanítást szolgáló
konténerre: 100 Ft/m2/nap
Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos
tevékenység céljára, ha a tevékenységet ellenszolgáltatást kérve végzik: 30 Ft/m2/nap
Politikai párt, vagy ahhoz kapcsolódó szervezet által szervezett, rendezett, vagy tartott
rendezvény, műsor, reklám, bemutató és egyéb tevékenység esetére: 100 Ft/m2/nap
Mozgóbolti tevékenység végzése esetén: 1.500.-Ft/hó/jármű
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