1. melléklet
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Közterület-használati díjak
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A közterület használatának célja
közterületbe 10 cm-t meghaladóan benyúló vagy épülettől különálló
kirakatszekrény
üzleti védőtető (előtető), összecsukható ernyőszerkezet
a közterületen, a közterület felett vagy a közterületbe 10 cm-t
meghaladóan benyúló információs tábla, reklámtábla vagy hirdetőberendezés elhelyezése
a közterületen vagy a közterület felett információs tábla, reklámtábla
vagy hirdető-berendezés alkalmankénti elhelyezése
olyan személy közterületen történő tartózkodása, aki reklám célú
transzparenst hordoz
a Rendelet 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjai hatálya alá nem tartozó
reklámtevékenység vagy a közterületen végzett egyéb
marketingtevékenység (jellemzően egy áru, szolgáltatás, tevékenység,
nyeremény bemutatása, népszerűsítése),
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üzlet, pavilon, garázs, árusító, szolgáltató és egyéb fülke elhelyezése
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vendéglátóipari helyiségekhez előkert, kerthelyiség, terasz
jogszabály alapján közterületen üzlet nélkül vagy üzleten kívül vagy
őstermelői jelleggel árusítható termékek értékesítése
ünnepeket megelőző alkalmi árusításra
mozgóbolti árusítás
utcai hírlapárusítás
automatából történő értékesítés
építési, felújítási munkálatokkal kapcsolatos felvonulási épület,
állvány, daru, törmelékgyűjtő konténer, szerszám, gép, építőanyag,
törmelék, egyéb ömlesztett anyag 72 órát meghaladó elhelyezése,
építési munkaterület 72 órát meghaladó lehatárolása
tűzifa és egyéb tüzelőanyag 72 órát meghaladó közterületi tárolására
a költözködés során bútor, lakásfelszerelési cikk, konténer 72 órát
meghaladó közterületi tárolására
cirkuszi és mutatványos, egyéb szórakoztató célú tevékenység
a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá nem
tartozó rendezvény a Rendelet 9. § h)-i) pontjában foglalt kivételekkel,
továbbá a 9. § h)-i) pontja szerinti rendezvényen haszonszerzési célú
tevékenységgel járó közterület-használat
hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű, amely a közúti forgalomban
csak ilyen jelzéssel vehet részt, mellékútvonalon 10 napot meghaladó
tartamú tárolására
bejelentésköteles közterület-használat bejelentésének elmulasztása
esetén fizetendő díj
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Díjak
1 000,- Ft/m²/hó
600,- Ft/m²/hó
500,- Ft/m²/hó
100,- Ft/m²/nap
1000,- Ft/fő/nap

1000,- Ft/fő/nap
egyedi megállapodás
szerint
500,- Ft/m²/hó
250,- Ft/m2/nap
250,- Ft/m²/nap
1000,- Ft/nap
1000,- Ft/fő/nap
1000,- Ft/hó
100,- Ft/m²/nap
100,- Ft/m²/nap
100,- Ft/m²/nap
150,- Ft/m²/nap
25,- Ft/m²/nap

200,- Ft/m²/nap
1000,- Ft/nap

A mellékletet újraszabályozta a 4/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2017. február
20-tól, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
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