Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (I.27.) rendelete
a helyi díjakról szóló
15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:
1. § Az alaprendelet (továbbiakban:„R”) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„2.§ A Tornaterem, a Népház, a Sportház és a Faluház bérleti díjai
(1) A Tornaterem (sportcsarnok) bérleti díja:
3.000,- Ft/óra
(2) Sportház bérleti díja:
2.200.-Ft/óra
(3) A Népház terembérleti díja:
a./ kereskedelmi rendezvény nem engedélyezett
b./ zenés, műsoros rendezvény esetén
1.900.- Ft/óra
c./ jótékony célú rendezvény esetén
1.700.-Ft/rendezvény
d./ sport és egyéb szakköri foglalkozás esetén
2.500.-Ft/óra
(4) A Faluház bérleti díja:
2.500.-Ft/óra
(helyi civil szervezetek részére heti egy alkalommal ingyenes)”
2. § Az „R” 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„1. számú melléklet
A közterület-használati díjak
/A díjak nem tartalmaznak ÁFÁ-t/
Tevékenység, illetve a közterület-használat
célja

1./

2./

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló
üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti
védőtető /előtető/ ernyőszerkezet,
hirdető berendezés, továbbá cég- és
címtábla elhelyezése
Árusító pavilon, árusító asztal, zöldséggyümölcsöt áruló létesítmény elhelyezése
(nem alkalmi jelleggel elhelyezett
felépítmény esetén)

Tahitótfalu
Kiemelt központi rész

Egyéb rész

665 Ft/m2/hó

545.-Ft/m2/hó

1.185.- Ft/m2/hó

1.000.-Ft/m2/hó

3./

Alkalmi és mozgóárusításra, és
javítószolgáltató tevékenység esetén

500.-Ft/m2/nap

358.-Ft/m2/nap

4./

Mezőgazdasági és szállítójárművek
közterületen történő tárolása

Tiltott

100.-Ft/m2/nap

5./

Önálló
hirdető
/reklámtábla,
létesítése

berendezés
hirdetőoszlop/

3.000.-Ft/m2/hó

3.000.-Ft/m2/hó

6./

Építési munkával kapcsolatos állvány,
építőanyag tárolása

383.-Ft/m2/hét

190.-Ft/m2/hét

7./

Építési törmelék és anyag tárolása

440.-Ft/m2/hét

270.-Ft/m2/hét

2.500.-Ft/m2/hét

1.500.-Ft/m2/hét

735.-Ft/m2/hó

445.-Ft/m2/hó

260.-Ft/m2/nap

145.-Ft/m2/nap

890.-Ft/m2/hó

300.-Ft/m2/hó

konténerben történő tárolása esetén
8./

9./

Vendéglátóipari előkert céljára, szállítás
vagy rakodás alkalmával göngyölegek,
áruk elhelyezésére
Hagyományőrző vásár, sport és kulturális
tevékenység,
cirkuszi
rendezvény
(augusztus 20. – május 1.) ingyenes
nem vonatkozik az önkormányzat által
szervezett rendezvényekre

10./ Vendéglők, kereskedelmi és szórakoztató
intézmények által elfoglalt terület

Minden egyéb esetben a közterület-használati díj mértékét esetenként kell megállapítani (pl. parkoló
használati díj).”
3.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése
napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 01.-től visszamenőleg kell
alkalmazni.
(2) Az 2. §-a 2017. február 01-én lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(4) A rendelet hatályba lépéséig már beérkezett befizetések esetében a jegyző – a Hivatal
Pénzügyi Csoportjával együttműködve – a szükséges korrekciókat elvégzi.
Tahitótfalu, 2017. január 26.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. január 27.

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző
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