
 

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
4/2007. (IV. 13.) rendelete 

a közterület használatáról szóló 23/2006. (XI. 17.) rendelet módosításáról 
 
 

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a (továbbiakban: képviselı-testület) a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 

 
1. § 
 

(1) A képviselı-testület a közterület használatáról szóló 23/2006. (XI. 17.) rendelet 1. sz. 
mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 

 
a. közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,  
    kirakatszekrény, üzleti védıtetı, hirdetı berendezés, 
    cég- és címtábla elhelyezése:                                                0,5 m2-ig:    400 Ft/m2/hó 
                                                                                                  2 m2-ig:        600 Ft/m2/hó 
                                                                                                  2 m2 felett:   800 Ft/m2/hó 
b. önálló hirdetı-berendezések, figyelmeztetı- és tájékoztató 
    táblák, köztéri bútorok elhelyezése:                                                      10.000 Ft/m2/év 
                                                                              
c. mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezése:                          10.000 Ft/m2/év, 
                                                                                            de az 50 m2-t nem haladhatja meg 
 
d. árusító automata elhelyezése:                                                                12.000 Ft/m2/év 
 
e. alkalmi és mozgó árusítás (pl. pult, utánfutó, sátor felállítása), 
    mozgóbolt:                                                                                                 400 Ft/m2/nap, 
                                                                                            de alkalmanként min. 2.000 Ft 
 
f. szobor, emlékmő és köztárgyak elhelyezése:                                         10.000 Ft/m2/év 
 
g. anyag (termény, áru, stb.) tárolása (ide tartozik az építési  
    munkával kapcsolatos állvány, építıanyag, valamint építési  
    és egyéb törmelék is):                                                            7 napig ingyenes, azt követıen 
                                                                                                                        200 Ft/m2/nap 
 
i. vendéglátó ipari elıkert létesítése:                                                              600 Ft/m2/hó, 
                                                           de az elfoglalt terület nem haladhatja meg az 50 m2-t 
 
j. üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek  
   elhelyezése, árukirakodás:                                                                           400 Ft/m2/hó 
 
k. üzemképtelen jármő ideiglenes tárolása:                                                    400 Ft/m2/hó 
 
l. teher- és áruszállításra szolgáló gépjármő, mezıgazdasági  
   vontató, munkagép, pótkocsi tárolása:                                                        400 Ft/m2/hó 
 
m. egyéb:                            a díj mértékét – fentiek alapján – esetenként kell megállapítani 
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(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejőleg hatályát 
veszti a közterület használatáról szóló 23/2006. (XI. 17.) rendelet 1. sz. melléklete. 

 
 
 
 
 
Szabó Ferenc Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
polgármester   j e g y z ı 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2007. április 12-i ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: 2007. április 13. 
 
 
 
 
 
 Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
   j e g y z ı 


