
Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelete  

 
 

 A közterületek használatáról szóló 6/2008. (IV.23.) rendelet módosításáról 

 

 

 

 

Súr községi önkormányzat Képviselő testülete a közterületek használatáról szóló 6/2008. (IV. 

23.) rendeletét a következők szerint módosítja: 

 

1. §. (1) A 6/2008. (IV. 23.) rendelet (továbbiakban:  R.) 2 § (1) bekezdésének g) pontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„g) építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék elhelyezésére, tüzelő anyag 

tárolására „ 

 

2. § (1)  A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.  

  

 

 

3.§ (1)  E rendelet  a kihirdetése napján lép hatályba.  

      (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 2. számú melléklete.  

 

 

 

    Sógorka Miklós    Kadlecsik Gyöngyi   

    polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

 

 

Súr, 2010. február  19. 

 

 

         Kadlecsik Gyöngyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. melléklet az 5/2010.(II. 19.) önkormányzati rendelethez 

 

A közterület-használatért fizetendő díjak* 

 

a) Ideiglenes jellegű használat 
   1. Alkalmi és mozgóárusítás (2.§ (2) a) pont) 

Mozgóbolti árusítás 

 80 Ft/m2/minden megkezdett óra 

   2.  Mobil elárusító fülke, pavilon (2.§ (2) c.pontja  80 Ft/m2/minden megkezdett óra  

3.  Zöldség- és gyümölcs idényjellegű árusítása  

(2.§ (2) h) pont) 

 80 Ft/m2/minden megkezdett óra  

   4. Kiállítás, alkalmi vásár, szabadtéri 

rendezvény 

 (2.§ (2) b) pont): 

Falunap alkalmával: 

 lakókocsi: 

 lufivár: 

 cukorka-és játékárus: 

 mutatványos tevékenység 

      (körhinta, céllövölde stb.): 

Búcsú alkalmával: 

 lakókocsi: 

 lufivár: 

 cukorka-és játékárus: 

 mutatványos tevékenység 

      (körhinta, céllövölde stb.): 

  

 

80 Ft/m2/minden megkezdett óra 

 

3.200 Ft/nap 

6.400 Ft/nap  

80 Ft/m2/minden megkezdett óra 

 

Külön megállapodás szerint  

 

3.200 Ft/nap 

6.400 Ft/nap 

80 Ft/m2/minden megkezdett óra 

 

Külön megállapodás szerint  

   5. Árusító automata (2.§ (2) d) pont):  80 Ft/m2/minden megkezdett óra  

   6. Önálló hirdető-berendezések, táblák (2.§ (2) 

e) pont): 

 

 400 Ft/m2/hó 

  

   7. Vendéglátóipari előkert (2.§ (2) f) pont):  400 Ft/m2/hó 

   8. Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és 

törmeléktárolás, tüzelő anyag (sávonkénti 

időszakosan emelkedő mértékű)  

(2.§ (2) g) pont): 

 

  - az elhelyezés 5. napjától és  30 napon belül:   80 Ft/m2/hó 

  - 6 hónapig:   160 Ft/m2/hó 

 - 6 hónapon túl:   240 Ft/m2/hó  

   

 

   

b.) Állandó, tartós használat esetén:  

 

A képviselő-testület által a hozzájárulásról szóló határozatában megállapított összeg. 

 

 

*a díjak az áfát nem tartalmazzák 


