Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2010 (VI.2.)
önkormányzati rendelete
módosításáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2010. (VI.2.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Közt. rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbi o) ponttal egészül ki:
„ o) gokart kölcsönzés”.
2.§ A Közt. rendelet 20.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A közterület bontással kapcsolatos kérelmet Révfülöp nagyközség polgármesteréhez kell
benyújtani.”
3. § A Közt. rendelet 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos hatáskörét a
Képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
4.§ A Közt. rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
5. § Hatályát veszti a Közt. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „helyi utakra, járdákra”
szövegrész.
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2013. május 30.
Dr. Szabó Tímea
jegyző

3. melléklet a 14/2013. (V.30.) önkormányzati rendelethez
“3. melléklet a 11/2010. ( VI.2.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati díj mértéke

11.

A
Közterület igénybevételének célja
Közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény,
hirdető-berendezés, előtető, cég- és címtábla,
ernyőszerkezet, fényreklám,
Árusítófülke, kereskedelmi és szolgáltató pavilonok
Bérkocsik, autóbuszok, taxik állomáshelye
Önálló hirdető berendezés, reklámtábla, óriásplakát, vitrin,
árubemutató 3 m2 –ig
3-10 m2 –ig
10 m2 felett
- alkalmi elhelyezés esetén (reklámfelület m2-enként)
Tüzelőanyag tárolás (5 napig mentes), ezt követően
Építési anyag tárolás
Idényjellegű árusítás, kitelepülés
(fizetendő minimum 5 m2)
Alkalmi árusítás és szolgáltatás ,Portrérajzolás, hennafestés
(fizetendő minimum 2m2)
Újság, könyvárusítás
Mozgóárusítás (főtt kukorica, fagylalt, jégkrém, virág,
újság) (mozgóárusítást végző eszköz által elfoglalt

12.

Mozgóbolt
Vendéglátó ipari és más üzleti előkert, terasz
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3.
4.
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terület)
(rögzített berendezésnél idényen kívül is)
Mutatványos tevékenység, cirkuszi vendégszereplés
Üzemképtelen vagy használaton kívüli jármű tárolása

Emberi erővel működtetett gokart kölcsönzés
(fizetendő minimum 15m2)

B
Mértéke
500.- Ft/m2/hó

2.000.- Ft/m2/hó
20.000.- Ft/gk/év
1.000.- Ft/m2/hó
1.200.- Ft/m2/hó
3.000.- Ft/m2/hó
1.500.- Ft/m2/nap
70.- Ft/m2/nap
100.- Ft/m2/nap
7.500.- Ft/m2/hó
2.100.- Ft/ m2/nap
700.- Ft/m2/nap
700.- Ft/m2/nap
500.-Ft/gépkocsi/nap
1.200.- Ft/m2/hó
35.000.-Ft/nap
6.000.- Ft/nap/jármű

4.600.-Ft/m2/hó

Fenti összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
- 1 m2 alatti 1 m2-nek tekintendő
- minden megkezdett m2 egésznek minősül

„

