Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete1
a közterületek használatáról szóló 18/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) és (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A közterületek használatáról szóló 18/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
és a szakasz a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
"(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni, melynek összegét,
megfizetése határidejét és módját a határozatban kell közölni.
(1a) A közterület használati díjak:
a) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény,
üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, fényreklám, cég
és címtábla esetén, a tényleges felületre vonatkozóan 500 Ft/m2/év;
b) Mobil elárusító fülke, pavilon, önálló hirdető berendezés, figyelmeztető és
tájékoztató tábla esetén 1.000 Ft/m2/hó;
c) Teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép,
pótkocsi, autóbusz tárolása, üzemképtelen jármű tárolása esetén 10.000 Ft/hó;
d) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezés
esetén 500 Ft/m2/hó;
e) Mozgóárusítás esetén 2.000 Ft/nap;
f) Kiállítás, alkalmi vásár, rendezvény esetén, a nem bevételes kulturális
rendezvény kivételével 1.000 Ft/m2/nap;
g) Mezőgazdasági őstermelőknek kijelölt Bodajk, Petőfi Sándor utca 39. szám
melletti területen legfeljebb négy óra időtartamra és legfeljebb 2 m2 területre 0
Ft."

2. §

A Rendelet 14. §-ában a "30.000" szövegrész helyébe az "50.000" szöveg lép.

3. § (1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklete.

(2)

Almádi István
polgármester

dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2011. március 31.
dr. Nagy Gábor
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Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 3. § (1) bek.

jegyző

