C S A N Á D P A L O T A
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013. (I. 31.)
önkormányzati rendelet
a közterületek használatáról szóló 27/2005. (IX. 28.) ÖR. módosításáról

Záradék:
Megalkotás napja: 2013. január 30.
Kihirdetés napja: 2013. január 31.
Hatálybalépés napja: 2013. február 15.

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek használatáról szóló 27/2005. (IX. 28.)
ÖR. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:
1.§.
A R 14.§.(7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Új és meglévő lakóépület esetén
- építési engedélyhez és bejelentéshez kötött építési munkával kapcsolatosan állvány,
építőanyag és törmelék elhelyezése esetén az építés időtartama, de legfeljebb 1 évig,
- bejelentés és engedély nélkül végezhető építési munkával kapcsolatosan állvány,
építőanyag és törmelék elhelyezése esetén az építés időtartama, de legfeljebb 6
hónapig
- munkahelyteremtő beruházás érdekében végzett építési munka során építőanyag, állás
és törmelék elhelyezése esetén az építés időtartama, de legfeljebb 6 hónapig

2.§
A közterületek használatáról szóló, a 27/2005. (IX. 28.) ÖR. rendeletének (a továbbiakban:
R.) 3. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
3.§
Ezen rendelet 2013. február hó 15-én lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Melléklet a 2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet
Közterület-használati díjak
1.) Közterületbe 10 cm-en túl benyúló építményrészek (lépcső, hirdető-berendezés, cég- és
címtábla, kirakatszekrény, fényreklám, ernyőszerkezet, gépi automaták) esetén

24,- Ft/m2/hó
2.) Árusító pavilon, stand elhelyezése esetén

95,- Ft/m2/hó

3.) Fedett várakozó helyiség, üzemanyag töltőállomás esetén

46,- Ft/m2/hó

4.) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése esetén, ideértve
a felvonulási épületet is

22,- Ft/m2/nap
5.) Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése esetén

46,- Ft/m2/hó
6.) Alkalmi és mozgó árusítás esetén

945,- Ft/nap

7.) Szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, önálló hirdető berendezés esetén

46,- Ft/m2/hó
8.) Vendéglátó ipari előkert esetén

46,- Ft/m2/hó

9.) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és cirkuszi rendezvények, mutatványos
tevékenységek esetén

24,- Ft/m2/nap
10.) Ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, kialakítására, kivéve felvonulási épület

15,- Ft/m2/nap
11.) Közműbekötések utólagos elkészítése (gáz, víz, telefon) esetén

1.155,- Ft/kérelem

Csanádpalota város Önkormányzat Képviselő-testületének
„ A közterületek használatáról szóló 27/2005.(IX.28.)ÖR rendelet módosításához
Általános indokolás
A közterület-használati díjakról szóló rendelet módosítását a 2013. évi várható 5,00 %-os fogyasztói
áremelés indokolja, illetve a díjfizetés alóli mentesség köre lehatárolásra kerül lakóépület építését és
felújítását támogatva ezzel.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A díjfizetés alóli mentesség körének lehatárolásra kerül ezzel, növelve a településen új lakóépület
építésének és felújításának támogatását.
2.§-hoz
A rendelet 3. mellékletét módosítja, a helyi rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően, az alábbiak
szerint:
Közterület-használati díjak
1.)Közterületbe 10 cm-en túl benyúló építményrészek (lépcső, hirdető-berendezés, cég- és címtábla,
kirakatszekrény, fényreklám, ernyőszerkezet, gépi automaták) esetén
24,- Ft/m2/hó
2.) Árusító pavilon, stand elhelyezése esetén
95,- Ft/m2/hó
3.) Fedett várakozó helyiség, üzemanyag töltőállomás esetén
46,- Ft/m2/hó
4.) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése esetén, ideértve a
felvonulási épületet is
22,- Ft/m2/nap
5.) Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése esetén
6.) Alkalmi és mozgó árusítás esetén

46,- Ft/m2/hó
945,- Ft/nap

7.) Szobor,emlékmű,díszkút,szökőkút,önálló hirdető berendezés esetén
8.) Vendéglátó ipari előkert esetén

46,- Ft/m2/hó
46,- Ft/m2/hó

9.) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és cirkuszi rendezvények, mutatványos
tevékenységek esetén
24,- Ft/m2/nap
10.) Ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, kialakítására, kivéve felvonulási épület
15,- Ft/m2/nap
11.) Közműbekötések utólagos elkészítése esetén (gáz,víz,telefon) esetén
1.155,- Ft/kérelem
3. §-hoz
A közterület-használati díjak hatályba lépését 2013. február 15. napjától javasolja alkalmazni.
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