BUDAPEST XXI.
KERÜLET
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31/2007. (IX.25.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata
Kt. r endelete

közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004. (V.18.) Kt.
számú rendelet módosításáról

31/2007. (IX.25.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. r endelete
közter ületek r endjér ől és használatáról szóló 25/2004. (V.18.) Kt. számú r endelet módosításáról
BudapestCsepel városképi, városrendezési és esztétikai, valamint közlekedésbiztonsági szempontjainak érvényesítése érdekében  figyelemmel a
helyi sajátosságokra, ezen belül kiemelten a kerület lakosságának ellátására, továbbá a közterületek fenntartására és rendjére vonatkozó fokozott
igényre – BudapestCsepel Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselõtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. §ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában levõ közterületek használatáról és rendjérõl szóló
25/2004. (V. 18.) Kt. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következõ rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet 5/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) Zöldséggyümölcs árusítás céljára (ideértve az idényjellegű
árusítást is) közterülethasználati hozzájárulás kizárólag e rendelet 7. sz. mellékletében meghatározott helyszínekre adható ki.”
2. § A Rendelet 11/A. § a) pontja helyébe az rendelkezés lép: „a) idény jellegű árusítás: a közterületre kihelyezett árusítóhelyen, legfeljebb
május 1. és szeptember 30. napja közötti időtartam egésze vagy egy része alatt, legalább 15 nm alapterületen folyamatosan végzett, a szokásos
kiskereskedelmi mennyiséget meghaladó zöldséggyümölcs kereskedelmi tevékenység.”
3. § A Rendelet BudapestCsepel közterületeinek övezeti kategóriák szerinti díjtáblázatát tartalmazó 2. számú mellékletének 1. pont c) alpontja
az alábbiak szerint módosul:
Sor  Közterületfoglalás célja
mér ték
szám
egység
1. Ker eskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
c.)
Zöldséggyümölcs árusítás
 idény jellegű – legfeljebb május 1. és szeptember
Ft/m2/hó
30. napja közötti időtartam egésze vagy egy
része alatt, legalább 15 nm alapterületen
folyamatosan végzett, a szokásos
kiskereskedelmi mennyiséget meghaladó
zöldséggyümölcs (dinnye, burgonya, alma,
stb.) kereskedelmi tevékenység
 egyéb zöldséggyümölcs árusítás – a saját jogú
őstermelői igazolvánnyal rendelkezők részére
az őstermelői helyek 2 nmig díjmentesek!

" A"
kiemelt jelentőségű ter ületek

" B"
J elentős ter ületek

" C"
Egyéb ter ületek

2.200,

1.500,

1.200,

4. § A Rendelet 7. számú mellékletének első mondata helybe az alábbi szövegrész lép: „Zöldséggyümölcs (ideértve az idény jellegű árusítást
is), valamint fenyőfa árusítás céljára kijelölt árusító helyek listája:”
5. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
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