
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

50/2003. (XII. 23.) Budapest XVIII.  kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
szóló, 28/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII.  kerület Pestszentlőrinc–

Pestszentimre Önkormányzati rendelet  1. számú mellékletének 
kiegészítéséről 

Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló l997. évi LXXVIII. törvény, illetve Budapest Főváros Közgyűlésének 59/l995. (X. 20.) 
számú rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján a fővárosi rendelet végrehajtására és - 
annak keretei között - a helyi sajátosságoknak megfelelően a közterület-használat rendjével és 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról a Budapest, XVIII. kerület Önkormányzat Képviselő 
– testülete az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. §  Az alaprendelet 1. számú mellékletének c/6 sora az alábbiakban módosul: 

 
c/6 

kereskedelmi és szolgáltató célú 
helyiségek által elfoglalt terület  
18,0 - -20 m2  között  
20 m2 felett   
(építési engedélyhez kötött) 

22.800,- Ft/hó 
+ a 18 m2 feletti részre 

1.000,-Ft/m2/hó 
+ a 20 m2 feletti részre 

300,- Ft/m2/hó 

18.900,- Ft/hó 
+ a 18 m2 feletti részre 

750,-Ft/m2/hó 
+ a 20 m2 feletti részre 

200,- Ft/m2/hó 

18.900,- Ft/hó 
+ a 18 m2 feletti részre 

500,- Ft/m2/hó 
+ a 20 m2 feletti részre 

150,- Ft/m2/hó 

 
2. §   Az alaprendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban vannak.  
6.  §   E rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba. 

B u d a p e s t ,  2003. december 18. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

Indokolás 

1. §-hoz    A Képviselő Testület az arányosság megtartása érdekében, a rendelet mellékletét 
kiegészíti. 

2. §-hoz Itt történik rendelkezés arra vonatkozóan, hogy az alaprendelet módosítással nem 
érintett rendelkezései továbbra is hatályosak. 

3. §-hoz     Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
B u d a p e s t,  2003. december 18.     
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 


