Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete
10/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló
12/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete
az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. §

(1) A közterületek használatáról szóló 12/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 6. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki:
„6. §. (5)
Mozgóbolt útján történı értékesítés – a lakosság nyugalmának védelme
érdekében – kizárólag munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között, valamint szombati
napokon 8.00 és 13.00 óra között történhet. A mozgóbolt útján történı árusítás során
hangjelzés kizárólag 8.00 és 13.00 óra között használható.”

2. §

(1)

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2)
Ez a rendelet 2011. július l. napján lép hatályba, és 2011. július 15-én hatályát
veszti.

Méhes Lajosné
polgármester

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Alap, 2011. június 1.
Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

1. melléklet
a 10/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Közterület-használati díjak

A

B
Közterület-használat, tevékenység jellege

1.

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védıtetı (elıtetı),
fényreklám, cég és címtábla

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Hatályon kívül
Teher- és áruszállításra szolgáló gépjármő,
mezıgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi,
autóbusz
a) Hirdetı berendezések, figyelmezetı- és
tájékoztató
táblák
b) Transzparensek
Építési munkával kapcsolatos építıanyag- és
törmeléktárolás, állványelhelyezés:
Vendéglátó ipari elıkert
Üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyölegek
elhelyezése, árukirakodás
Mozgóbolt üzemeltetése
Alkalmi vásár
Mutatványos tevékenység, búcsúban használatos
játékok (lánchinta, céllövölde, dodgem, stb.)
eszközönként
Tüzelıanyag tárolása

C
Tárgyi adómentes
közterület-használati
díj összege
2

250 Ft/m /év

1.000 Ft/nap
2

500 Ft/m /hó
2

50 Ft/m /nap
2

50 Ft/m /hó
400 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
500 Ft/nap
1.000 Ft/nap

12.000
Ft/db/alkalom
50 Ft/m2/nap

