Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
15/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelete
A közterület használatáról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 1. sz. mellékletének 5. pontjában a helypénz mértéke 104,- Ft + ÁFA
összegről 118,11.- Ft + ÁFA összegre módosul.
2. § E rendelet 2017. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

Kihírd.: 2016.XII.21.

dr. Pető Zoltán
jegyző

1. sz. melléklet
a közterület használatról szóló rendelethez

megnevezés
1. személygépkocsi, bérkocsi, taxi és a 3,5
tonnát meg nem haladó gépjármű

mért.egys.

díj

gjmű/év

20.000.- Ft. + ÁFA

2. 3,5 tonna összsúly fölötti járművek

gjmű/év

40.000.- Ft. + ÁFA

3. pótkocsis vontató, mezőgazdasági nyergesvontató és pótkocsi

gjmű/év

40.000.- Ft. + ÁFA

4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyag
(egy hónap időtartamon túl és 25 m2 területnél
nagyobb területen)

m2/hó

500.- Ft. + ÁFA

5. idényjellegű és alkalmi árusítás

m2/nap

118,11 Ft. + ÁFA

6. nem helyhez kötött mozgó árusítás pl. fagylaltos,
gofris, stb.

nap

200.- Ft. + ÁFA

7. vendéglátóipari előkert

m2/hó

200.- Ft. + ÁFA

8. bazár árusítás

m/nap

500.- Ft. + ÁFA

9. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde,
sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész

m2/nap
m2/nap

500.- Ft. + ÁFA
100.- Ft. + ÁFA

10. hirdető berendezés, hirdetőtábla
- 1 m2-ig
- 1 m2 felett m2-enként
- közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény,
ernyőszerkezet, cég- és címtábla

évi
évi

1.400.- Ft/db + ÁFA
+1.400.- Ft/db + ÁFA

évi

600.- Ft/db + ÁFA

11. Filmforgatás céljára igénybevett közterület esetén:
- város belterületén
- külterületén

m2/nap
m2/nap

600,- Ft + ÁFA
400,- Ft + ÁFA

12. Népi és iparművészeti termékek árusítása

m/nap

300,- Ft + ÁFA

