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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére

Tárgy:

Előadó:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2012.(….) önkormányzati
rendelet-tervezete a közterület használatáról és a reklámozás rendjéről szóló
18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Áldozó Tamás polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…../2012. (…….) önkormányzati rendelet-tervezete
a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló
18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete helyébe, jelen rendelet 1. melléklete lép
2. §
E rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba.

Pápa, 2012. november 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

INDOKOLÁS
1. §
Az elmúlt években a különböző mértékű emelések végrehajtásával kialakult a gyakorlatban
jól alkalmazható tarifarendszer.
A rendelet-tervezetben a tarifák inflációs mérték körüli emelését kezdeményezzük.
(1. melléklet)
2. §
A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A szabályozás biztosítja a közterület használati bérleti díj bevételek szinten tartását.
Környezeti és egészségügyi következményei:
A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az önkormányzat intézményi működési bevétel csökkenésének elkerülése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.

Összeállította:

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
György Zoltán köztisztviselő

Pápa, 2012. november 19.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

1. melléklet
1. melléklet a 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelethez

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJ MÉRTÉKE
2013. január 1-től

a)

KÖZTERÜLETHASZNÁLAT FORMÁI
kereskedelmi előkert

b)

kereskedelmi tevékenység

c)

árusítófülke, pavilon,
automata elhelyezése
(10 m2 alatt)
5.200,- Ft/m2/hó
570,- Ft/m2/hó
árusítófülke, pavilon,
2
51.500,- Ft/m /év
4.930,- Ft/m2/év
automata elhelyezése
2
(10 m felett)
a.) Fő tér, Fő utca:
vendéglátó-ipari előkert
160,- Ft/m2/nap
160,- Ft/m2/nap
90,- Ft/m2/nap
2
2
1.270,- Ft/m /hó
1.270,- Ft/m /hó
700,- Ft/m2/hó
b.) Kossuth utca:
310,- Ft/m2/nap
2.580,- Ft/m2/hó
1.900,- Ft/taxi/hó
1.900,- Ft/taxi/hó
910,- Ft/taxi/hó
taxiállomás
20.600,- Ft/taxi/év
20.600,- Ft/taxi/év
8.900,- Ft/taxi/év
a.) Fő tér, Fő utca:
építőanyag
(építési
munkával
630,- Ft/m2/hó
630,- Ft/m2/hó
400,- Ft/m2/hó
kapcsolatos építőanyag
b.) Kossuth utca:
és törmelék tárolása)
870,- Ft/m2/hó
A 4. § (1) bekezdésében megjelölt területek kivételével: 4.700,óriásplakát
Ft/m2/hó
autóbusz megálló
9.720,- Ft/m2/hó
7.780,- Ft/m2/hó
6.630,- Ft/m2/hó

d)

e)

f)
g)

h)
i)

utasvárójában elhelyezett
vitrines reklámfelület

j)

köztéri padokon,
hengeroszlopokon, táblákon
elhelyezett reklámfelület

k)

egyéb reklámhordozók
(megállító táblák,
falikarok,
cégérek)

1. számú
körzet
a.) Fő tér, Fő utca:
1.270,- Ft/m2/hó
b.) Kossuth utca:
2.160,- Ft/m2/hó

2. számú
körzet
1.270,- Ft/m2/hó

3. számú
körzet
760,- Ft/m2/hó

1.270,- Ft/m2/nap
4.330,- Ft/m2/hó
5.200,- Ft/m2/hó
51.500,- Ft/m2/év

760,- Ft/m2/nap
2.160,- Ft/m2/hó
1.340,- Ft/m2/hó
13.000,- Ft/m2/év

vagy egyedi megállapodások alapján, a 10. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint
egyedi megállapodások alapján, a 10. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint
1.560,- Ft/m2/nap
8.000,- Ft/m2/hó

A fenti díjtételeket a mindenkor hatályos ÁFA terheli!

760,- Ft/m2/nap
4.100,- Ft/m2/hó

250,- Ft/m2/nap
1.330,- Ft/m2/hó

