Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011. (VIII.02.) Önkormányzati
Rendelete a közterületek használatáról szóló 5/2008. (IV. 30.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterületek használatáról szóló 5/2008. (IV. 30.) Kt.
sz. rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 3. § (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„e) kiemelt önkormányzati rendezvényen a vendéglátó üzletek előtti legfeljebb 20 m2-es terület elfoglalására
(ideiglenes vendéglátó ipari előkert) az adott ünnep napján 8.00 órától 24.00 óráig. A 20 m2-nél nagyobb
terület elfoglalása esetén, a 20 m2-en felüli terület tekintetében m2-enként a 3. számú melléklet e) pontjában
megjelölt díjat kell megfizetni.”
2. § A rendelet 9. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:
„(4) A közterület-használati díjat e rendelet 2. számú és 3. számú melléklete tartalmazza.”
3. § A rendelet 9. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:
„(5) A közterület-használati díjat e rendelet 2. számú és 3. számú mellékletében meghatározott díjtételek alapján az engedélyező állapítja meg.”
4. § A rendelet 9. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(7) A közterület használati díj mértékét kiemelt önkormányzati rendezvény esetén a 3. számú mellékletben
foglaltak szerint kell megállapítani, egyéb esetben a 2. számú mellékletben foglalt díjtételek alkalmazandók.”
5. § A rendelet 14. §-ának helyébe az alábbi szöveg lép:
„14. § E rendelet alkalmazása szempontjából:
Közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet a közúti közlekedés céljára szolgáló utak, járdák, terek stb. kivételével.
Kiemelt önkormányzati rendezvény: Minden olyan rendezvény, amelyet a képviselő-testület határozatában
kiemelt rendezvénynek minősít, továbbá március 15-i, húsvéti, május 1-jei, augusztus 20-i és december 31-i
rendezvények, ünnepek.”
6. § A rendelet az alábbi 3. számú melléklettel egészül ki:
„3. számú melléklet
A közterület-használat díjának mértéke kiemelt önkormányzati rendezvények esetében a következő:
a) – egyéb alkalmi árusítás 10 m2-ig
- 10 m2 felett további m2 -enként
b) - vendéglátó alkalmi árusítás esetén 20 m2-ig
- 20 m2 feletti további m2-enként
c) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység
d) cirkusz
e) helyi vendéglátó üzlet előkertjének 20 m2-en felüli terület foglalása

3000 Ft/ nap
300 Ft/m2/nap
10000 Ft/nap
500 Ft/m2/nap
30 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/nap
300 Ft/m2/nap”

7. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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