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ELŐTERJESZTÉS PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  A
 KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 10/1999. (IX.1) RENDELETE 

MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Pannonhalma Város Önkormányzat  Képviselő-testületének 
2017. november 7. napi ülésére. 

Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közterület használatáról szóló 10/1999. ( IX.1.) számú önkormányzati rendeletünk díjtáblázatát
tartalmazó mellékletének 8. pontja az idényjellegű árusítás közterület foglalási díját 600 Ft/m2/nap,
de minimum 1000 Ft/nap összegben állapítja meg. 

A melléklet  12.  pontja  a kiállítás,  vásár,  alkalmi vásár  közterület  foglalási  díját  ugyancsak 600
Ft/m2/nap, de minimum 1000 Ft/nap összegben állapítja meg.

A melléklet 11. pontja a vendéglátás, vendéglátó-ipari előkert közterület foglalási díját május 1-től
október 30-ig 1000. Ft/m2/nap, míg november 1-től április 30-ig 500 Ft/m2/nap összegben állapítja
meg, míg 50 m2 felett a közterület foglalás díja egyedi megállapodás körébe tartozik.

A 2018. évi évszakok fesztivál tárgyalása során az a javaslat merült fel, hogy e rendezvénysorozat
kereskedelmi  és  vendéglátási  közterület  foglalási  díjait    e  kivételes  események megnövekedett
látogatottságára,  közterület  foglalási  forgalmára  tekintettel,  az  önkormányzat  bevételeire  is
figyelemmel érdemes és szükséges lenne 1500. Ft/m2/napra módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a javaslatot vitassa meg s hozza meg döntését!

Pannonhalma, 2017. október 27.
                                                         

                                                               Tisztelettel: 

dr. Szabó György 
                                                                                                               aljegyző 



T E R V E Z E T

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete........../2017. (XI.....) rendelete a közterület
használatáról szóló 10/1999. (IX.1.) rendelet módosításáról.

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye  32.  §  (1)
bekezdés  a.)  pontja,  felhatalmazása  alapján  a  közterület  használatáról  szóló  10/1999.  (IX.1.)
rendeletét  ( a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja.
   

1. §

A R.  a  közterület  használat  díjtáblázatáról  szóló  melléklete  az  alábbi  17.  ponttal
egészül ki:

„         A közterület foglalás célja:                           A közterület foglalás díja:

Az  évszakok  fesztivál  rendezvényein,                           
idényjellegű  árusítás,  kiállítás,  vásár,                           1.500. Ft/m2/nap 
alkalmi  vásár, vendéglátói tevékenység
                                                                

2. §

E rendelet 2017. november 10-én lép hatályba.

A képviselő-testület ülésének napja: 2017. november 7.

   
                       Bagó Ferenc                                   Kovács Szabolcs
                       polgármester                                            jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2017. november 8.       

                                                                                 Kovács Szabolcs
                              jegyző


