
2020. 12. 17. de. 10:06……… számú napirendi pont

2/1. oldalhttp://pilisvorosvar.hu/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1401719680-a-kozteruletek-hasznalatarol-szolo-7_2011.-onk.-rend.-mod.jav.htm

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló
7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése szerinti
feladatkörében a közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására a következő
rendeletet alkotja:
 
1.     §  A rendelet 4. sz. melléklet 1. i.) pontja az alábbiak szerint módosul:

 

i) film-, televízió-, videó- és vagy hangfelvétel m2/nap
szabályozza a mozgóképről szóló 2004. évi
törvény 3. sz. melléklete

 
2. § A rendelet 20. § (6) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
 
A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít, úgy hogy az egy homlokzaton lévő
reklámfelületek összeadódnak
 
3. § A rendelet 21. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
 
Mentesül az elsőfokú, közterület-használati engedély kérelem tárgyú közigazgatási eljárás illetékének megfizetése alól az, aki a
Vörösvári Napok keretében megvalósuló Búcsú alkalmával közterületen árusít, továbbá az is, aki a Pilisvörösvári helyi termelői
piac teljes területén heti egy alkalommal megrendezett piacnapon árusít.
 
4. § A rendelet 4. sz. melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul és egészül ki:
 

 k)
árusító pavilon, asztal, nyílt szerkezetű pult,
állvány járműből történő kézműves és iparművész
termék árusítás helyváltoztatás nélkül

m2/nap  
1.000,

de minimum
2.500 Ft/nap

l)
árusító pavilon, asztal, nyílt szerkezetű pult,
állvány, járműből történő étel-italárusítás
helyváltoztatás nélkül

m2/nap -
2.000,

de minimum
10.000 Ft/nap

m)
árusító pavilon, asztal, nyílt szerkezetű pult,
állvány, járműből történő egyéb termékárusítás
helyváltoztatás nélkül

m2/nap -
1.200,

de minimum
 6.000 Ft/nap

n)

árusító pavilon, asztal, nyílt szerkezetű pult,
állvány, járműből történő vattacukor, nyalóka,
pattogatott kukorica, főtt kukorica árusítás
helyváltoztatás nélkül

m2/nap  
1 000,

de minimum
3 000 Ft/nap

ny) vendéglátó asztal-pad m2/nap  500 Ft
 
5. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. § Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2014. május 29.

                    Gromon István                                                                dr. Krupp Zsuzsanna
                      polgármester                                                                               jegyző

 
Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron: 2014. június 2. napján.
 
Pilisvörösvár, 2014. június 2.

                                                                                                             dr. Krupp Zsuzsanna
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                                                                                                                              jegyző


