Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 7/2011. (VII.18.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának
rendjéről és feltételeiről szóló 7/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe
jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bátya, 2017. április 20.

Zsebics Ilona
polgármester

Bukros Noémi Linda
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2017. április 27. napján.
Bukros Noémi Linda
jegyző

1. melléklet az 5/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Közterület igénybevételének díjtételei Közterülethasználat célja
építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez
szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési
törmelék (sitt) elhelyezésére
tüzelőanyag 5 napon túli tárolására
rendszeresített árusító és egyéb pult, fülke elhelyezéséhez
alkalmi
árusításra,
szolgáltató
tevékenységre,
idényjellegű árusításra (dinnye, fenyőfa stb.)
mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre (hangos
hirdetéssel vagy anélkül)
hangos hirdetésre, térhangosításra
a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet, árusító automata, hirdető berendezés,
reklámtábla, cég- és címtábla elhelyezéséhez,
önálló hirdető-berendezés, óriásplakát, hirdetőoszlop
elhelyezésére
plakát elhelyezésére
A/3 méretig
A/0 méretig
reklámzászlók elhelyezésére
üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg napi 2
órát meghaladó tárolására
kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá
mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára
géperejű bérkocsik, utánfutók, lakókocsik elhelyezésére
hatósági jelzés nélküli vagy üzemen kívüli gépjármű
tárolására
haszongépjármű (teher- és áruszállításra szolgáló
gépjármű, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű,
járműszerelvény, különleges jármű, munkagép, valamint
ezek vontatmányai) tárolására
vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy
fedett vagy nem)
a közterület egyéb rendeltetéstől eltérő használatára

Díjtétel
100.- Ft/m2/nap

50 Ft/m2/nap
500.- Ft/m2/hó
100.- Ft/m2/nap
500 Ft/jármű/alkalom
1.000 Ft/jármű/alkalom
25.- Ft/m2/hó

500 .-Ft/felületi m2/hó
100 Ft/db/hét
300 Ft/db/hét
1.000 Ft/db/hó
10 Ft/m2/nap
200.- Ft/m2/nap
10.000 Ft/jármű/év
100 Ft/jármű/nap
2.500.- Ft/jármű/hó

100 .-Ft/m2/hó
esetenként megállapítva

