
Ladánybene Kcizség Önkormán yzat Képviset -testtiletének
1312016. (Xll. 0í.) onkormányzati rendelete

a kciztertilet-használat engedélyezésével kapcsolatos e|járásról, a kcizteriilet-
használati díjakról szóIó 1412013. (Xl. 25.) cinkormányzati rendelet módosításáról

Ladánybene Kozség Onkormá nyzat Képviselo-testülete az Alaptorvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskorében eljárva, a mozgóképrol szóló
2004, évi ll. torvény 37. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a
mozgóképrol szóló 2004. évi ll, torvény 34, (3) és (5) bekezdésekben, az épített kornyezet
alakításáról és védelmérol szóló 1997 , évi LXXVIll, torvényben, az országos
településrendezési és építési kovetelményekrol szóló a 25311997. (Xll. 20.)
Kormányrendeletben, valamint a kozutak igazgatásáról szóló 19l1994, (V. 31.) KHVM
rendeletben foglaltakra a kozség kózigazgatási területén a kulonbozo célu kozterület
igénybevételével és használatával kapcsolatban, valamint a Szervezeti és Mtíkodési
Szabályzatról szóló 512011 , (V. 26,) onkormá nyzati rendeletének 29. (1 ) bekezdése
alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési
Bizottság véleményének ki kérésév el az alá bb iakról rendelkezi k :

1,

(1) A kozterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a kozterületi-
használati díjakról szóló 1412016. (Xl , 25.) onkormányzati rendelet (a továbbiakban.
onkormányzati rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,

(2) Az onkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Ez a rendelet 2017 . 1anuár 1 .

veszti,

Ladánybene, 2016. november 29,

,, - ,|' ,- ; Tr:--\

polgármester

napján lép hatályba, és 2017. január 2. napján hatályát

kihirdetési záradék:
Ezen rendelet 2016. december 1.

egyzó nevéb_en és távo[é(ében
Lrr ,., (r".>,-- .P:r '-J

szádvári Erika
aljegyzó

{,i,J -{-)' :,:,,,{/:x' 2
szádvári Erika

aljegyzó



kcizteriilet_használati díiak (nettó értékben meqhatározva):

árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümolcs,
virág, konyv, hírlap, pavilon) elhelyezése amennyiben az nem jár
hatósági engedély koteles építési tevékenység végzésével
(Ft/m2i hó)

alkalmi jellegu kereskedelmi, vendé9látó ipari tevékenység
sátorból, asztalról jármríbol torténo árusítás (Ftlm2lnap)

- 0 -15m2- 15-30m2
- 30- m2

1 . melléklet a 131201 6. (Xl l. 01 ) onkormá nyzati rendelethez
,,1 . melléklet a 1 412013. (Xl .25.) onkormányzati rendelethez

építésügyi

150.-

a,l

b.l

d.l

e.l

f.l

g,l

c.l építési munkával kapcsolatos állvány, építoanyag és tormelék
elhelyezésére, a 8 l4l bek. kivételével, (Ft/mzlhó)

vendéglátó ipari elokert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás
alkalmával gongyolegek elhelyezésére, árukiadásra,
(Ftlm2lhó)

mutatványos tevékenység céljára, (Ft/m2lnap)
Korhinta, sorgo, céllovolde és egyéb mutatványos sátor, bódé:
- 0-10m2
-11 -15m2
- 16 - 20 m2
-25- 30 m2
-3,1 -50m2
- kirakodás:

lakodalmas és egyéb célu sátor,
(max. 5 nap) (Ft/alkalom)

kózhasználatra még át nem adott kozterületnek (pl. meg nem

nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, (FtlmZlho)

kozterületen létesített onálló hirdeto-berendezés, alapzatos
zászlós hirdeto, reklámtáblák elhelyezésére, 700. Ft/hó_

(minimálisan fizetendo terület reklámtáblánként 1 m')

kiállítás, alkalmi vásár-, sport és kulturális rendezvények
alkal m áv al (Ftl m2lnap)

300,-
600. -

1 ,200.-

200.-

250.-

1.000 Ft/nap
1.500 Ft/nap
2,000 Ft/nap
2.500 Ft/nap
3,000 Ft/nap

350 Ft/nap

h.l

i,l

8.000,-

20.-

vagy 7.000 Ft/ év

200.- ,,



2. melléklet a 1312016. (X1l.

,,2. melléklet a 1412016. (Xl,
01 .) onk ormányzati rendelethez
25,) onk ormányzati rendelethez

ilmforgatási célú kozterület-használati dí k
kciztertilet forgatási

tertilet
FtlmZlnap

technikai
te rti let
Ftlm2lnap

stáb
parkolási
tertilet
Ftlm2lnap

kitirítési
te rti Iet
Ftlm2lnap

forgalom-
technikai
biztonsági
tertilet
Ftlm2lnap

Ladánybene
belterulet

,150

toredéknap
esetén:
75

100

töredéknap
esetén:
50

50

toredéknap
esetén:
25

40

töredéknap
esetén:
20

8

toredéknap
esetén:
4


