Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete
A közterület-használat engedélyezéséről szóló 29/1995. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (2) a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, reklámhordozók, továbbá
cégér- és címtábla elhelyezésére,”
2. § A rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (2) c) önálló hirdető berendezés és köztárgyak /információs vagy más célú
berendezések, közvilágítási lámpák, tartó oszlopok stb./ alapzatos zászlórúd elhelyezésére,”
3. § A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (6) Nem helyezhető el reklámhordozó és hirdetmény:
a) a "KRESZ" és útbaigazító tábla előtt és után a menetirány szerinti 50 m-es távolságban,
b) baleseti gócnak tekintett útkereszteződés, átcsatlakozás, gyalogátkelőhely és minden
vasúti átjáró előtt és után 50 m távolságon belül,
c) közút területe felett, kivéve kulturális és sport rendezvényekkel kapcsolatos hirdetések,
d) közparkban, közterületen álló fákon,
e) középületek falain,
f) emlékműveken, szobrokon.”
4. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2020. február 1.-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Mezőhegyes, 2020. január hó
Pap István Tibor
polgármester
Kihirdetve: 2020. január 30.

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Szentmihályi Ferenc
jegyző

1. számú melléklet
a 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez
A közterület-használat engedélyezéséről szóló 29/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete

1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény,
reklámhordozó, cégér, cégtábla

1030,-Ft/m2 /hó

2. Ideiglenes jellegű árusító pavilon, építmény

690-Ft/m2 /hó

3. Állandó jellegű építmények
a./ Kereskedelmi, szolgáltató
b./ Vendéglátó
c./ a.,b., pontok alá nem eső

345,-Ft/m2/hó
860,-Ft/m2 /hó
160,-Ft/m2 /hó

4. Önálló hirdető-berendezés

1370,-Ft/m2 /hó

5. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék

30-Ft/m2 /nap

6. Folyamatban lévő építkezés felvonulási épülete, lakókocsija

850-Ft/m2 /hó

7. Közműépítési munkával elfoglalt
- Közlekedési célú terület
- Nem közlekedési célú terület

155,-Ft/m2 /nap
60,-Ft/m2 /nap

8. Építményen kívüli szolgáltató tevékenység

425,-Ft/m2 /nap

9. Alkalmi árusítás, mozgóárusítás

515,-Ft/m2 /nap

10. Göngyölegek elhelyezése

685,-Ft/m2 /nap

11. Cirkusz és mutatványos tevékenység

345,-Ft/m2 /nap

12. Teher-és különleges gépjárművek és ezek vontatmányainak
elhelyezése

105,-Ft/m2 /nap

13. Vendéglátó üzlet előkert

685,-Ft/m2 /hó

14. A felsoroltakon kívül egyéb közterület-használat

45,-Ft/m2 /nap

15. Közterületen történő árusítás, szolgáltatás búcsú idején

515,-Ft/m2 /nap

Megjegyzés: A díjtételek nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

