2. melléklet
Javaslat egyes
módosítására

közterülethasználattal

kapcsolatos

önkormányzati

rendeletek

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem
közlekedési
célú
igénybevételéért
fizetendő
díj
meghatározásáról szóló 16/2013. (V.27.) önkormányzati
rendelet

Az önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak nem
közlekedési
célú
igénybevételéért fizetendő díj
meghatározásáról
szóló
16/2013. (V.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
1. § A rendelet hatálya kiterjed Budafok-Tétény Budapest 1. § A rendelet hatálya kiterjed
XXII. kerület Önkormányzatának tulajdonában és Budafok-Tétény
Budapest
kezelésében lévő valamennyi közútra.
XXII.
kerület
Önkormányzatának
tulajdonában és kezelésében
lévő valamennyi közútra és
közforgalom elől el nem zárt
magánútra.
2. § (2) A helyi közút nem közlekedési célú
igénybevételének díját a rendelet 1. mellékletében foglalt
díjtételek és szorzószám alkalmazásával kell kiszámítani és
a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon kell
megfizetni.

6. § A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
történő hozzájárulás kiadása a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2012.
(XII.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontja
alapján a jegyző feladata.

4. § A közérdekű, sport-, vagy kulturális rendezvények,
továbbá az egyházak által szervezett egyházi jellegű
rendezvények esetén az igénybevevő részére, kérelemre, a
polgármester a díjfizetés alól teljes mentességet
engedélyezhet.
1. Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele

2. § (2) Helyi közút nem
közlekedési célú igénybevétele
esetén fizetendő díj belterületi
II. rendű főút, gyűjtőút,
belterületi lakó- és kiszolgáló
utak, külterületi közutak,
kerékpárutak
esetén
egységesen 100 Ft/m2/nap,
amelyet a rendelet 1. melléklet
2. pontjában meghatározott
szorzószám
alkalmazásával
kell
kiszámítani
és
a
közútkezelői hozzájárulásban
meghatározott módon kell
megfizetni.
6. § A helyi közút nem
közlekedési
célú
igénybevételéhez
történő
hozzájárulás
kiadása
a
Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló
10/2015.
(IV.20.)
önkormányzati rendelet 4.
melléklet 2. pontja alapján a
jegyző feladata.
Hatályon kívül
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esetén fizetendő díjtételek:

A
1 Helyi
közutak
kategóriái

B
Sportkulturális
rendezvény
célra
2 Belterületi 10
másodrendű Ft/m2/nap
főút
10
3 Gyűjtőút
Ft/m2/nap
4 Belterületi 5 Ft/m2/nap
lakó- és
kiszolgáló
utak,
külterületi
közutak,
kerékpárutak

C
vásár
célra

15
Ft/m2/nap

D
Közműépítési
munkaterület
igénybevétele
esetén
70 Ft/m2/nap

Hatályon kívül

15
60 Ft/m2/nap
2
Ft/m /nap
10
60 Ft/m2/nap
2
Ft/m /nap

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 10/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 25. sor:
„25. Hulladéktároló konténer Ft/m2/hét 4000.3000.1000.1000.-„
kihelyezése
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 10/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
„25. Hulladéktároló konténer
3000.1000.1000.-„
Ft/m2/db 4000.kihelyezése

