HERÉD KÖZSÉGÖNKoRMÁNYZATA
1'5 /2012.g[.1'z.)

önkormányzati

rendelete

a közterúIetek hasaúIatriróI szóIó l 1/2004.(II.24.)
ö n ka rm ányzatí r e n delete mó do síttÍsdról

Heréd Község Öntormiínyzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáÍozott
eredetí jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában
meghatáÍozott fe1adatkörében e1járva a közterületek használataról szóló 11/2004. (II.24.)
önkormányzati
1.$ (1)

A

Íendelete módosítáSára a következőket

rendeli el:

1112004. (iI.24.) önkonnán1zati rende1et (a továbbiakban:R.) 3'$_a a ktivetkező f) és

g) pontokl al egészüJ ki:
,'fl gépjárnlűből végzett kereskedelmi jogszabólyok szerinti mozgóbolti és

mozgóárusításra'
g) vendéglató-ipari előkert (urthelyiség) céljára. ''
(2)

A R.

3 $-ábó1 az e) pont hatályát veszti.

(3)

A R.

5.$ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 1ép:

,'(2) A díj at az engedélyes: éves hasznalati díj esetén előre a tárgyév j anuár 3l-ig a:
önkormányzat költségvetési számlájára postai utalvállyon vagy a házi pénztarba, Invi
használat esetén tárgyhó 15-ig az önkormányzat költségvetési számlájara postai
utalvátryon vagy a házi pénztárba, napi használat esetén bizonylat ellenében a helyszínen
köteles megÍizetni' "
(4)

A R.

7.$ (3) bekezdése he1yébe a következő rende1kezés lép:

a használó az egyébként fizetendő
díj kétszeresének megÍizetéséreköteles' "

,'(3) Az engedély nélküli használat tartalmára
közterület-használati

2.s A R. 2. melléklete lrelyébe jelen rende1et

1.

melléklete lép.

3. $ Ez a rendelet 2012. jú1ius i-jén iép iratályba és 20Í2. júiius 2-an hatáiyát veszti.
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rendeletet 2012. június 12. napjrán kihirdettem.
dr. Farkas Andrea

körjegyző

1. melléklet
HERÉD KÖZSÉG ÖxxonuÁNyzara
a közterííletek has znáIatátr őI sző1ó

1 I l 200 4.(n.z 4.)
önkormányzati rendelete módosításáró1 szóló
I 5 l 20 1 2. (\1. 1' 2.) önkormányzati
rendeletéhez

,,2. me11éklet I{ERÉD KÖZSÉG ÖN-KoRMÁNYZATA
a közterületek has znáIatár őI sző|ő 1' l z0 0 4.(II.24.)
1'

önkormánvzati

Közterület-használati

a) Kirakatszekény, hirdető

berendezés, címtábla

rende1etéhez

díi ak
100 Fím2,{1ó

b) Árusító és egyéb fiilke,

pavilon,
vendéglátó-ipari előker1, kerthelyiség

c)

Építésimunkáva1 kapcso1atos állvríny
Epítőanyag és törmelék elhelyezése
6 hónapig
6 hónapon tu1

d)

mozgóboltí

e)

Mutatványos tevékenység (céllövölde,
hinta, stb.)

és mozgóiírusítási

tevékenység

150 Ft/m2lhó

150 Ft/m2,{1ó

25OFrlÍÍ}lhő
1.000,-Fígépjármtínap

5U f t/m-/nap

