
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

JJiJ . számú előterjesztés 

az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 

helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fiZetendő díjról szóló 
2112011. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 
A közterületek használatával, rendjével, sajátos jellegű igénybevételével kapcsolatos 
szabályokat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások létesítéséről és 
használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak nem 
köztekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 21.) önkormányzati 
rendeletében (a továbbiakban: Önk. R.) állapította meg. 

Az Önk. R. 15. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati díjtételeket a Képviselő
testület a pénzügyekért felelős bizottsága, valamint a gazdasági ügyekért felelős bizottsága 
együttes javaslata alapján évente felülvizsgálja. A rendeletben szereplő díjtételek 2007. évben 
kerültek rögzítésre, azóta módosítás nem történt. 

Az Önk. R. l. mellékletét képező díjtáblázatban szereplő összegeket a fővárosi kerületek és a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken alkalmazott díjtételekkel történt 
összehasonlítás alapján 20%-kal javasolom megemelni 2012. február l-jétől. A rendelet 
hatálybalépése előtt kiadott, legfeljebb egy év határozott időre szóló közterület-használati 
hozzájárulások esetében viszont csak a lejáratot követően, újabb hozzájárulás kiadása esetén 
érvényesítenénk a magasabb díjtételeket Az előterjesztés 2. mellékletét a számításokat is 
tartalmazó díj táblázat, 3. mellékletét a hatályos díjtáblázat képezi. 

A dijemelésen túl hatásköri változtatásra is javaslatot teszek a közút nem köztekedési célú 
igénybevétele esetére előírt díjfizetési kötelezettség alóli felmentés tekintetében. A 
közútkezelői hozzájárulás gördülékenyebb kiadása, és ezzel a közterületi közmű munkák 
gyorsabb elvégzése érdekében a Képviselő-testület gazdasági ügyekért felelős bizottsága 
helyett a polgármesterhez javasolom a hatáskört telepíteni. 

A fentieken kívül további módosítások is szerepeinek a rendelet-tervezetben, amelyek az 
ügyek intézésének egyszerűbbé, célszerűbbé tételét szolgálják. 

II. Döntési javaslat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, 
a taxiállomások létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat 
tulajdonában álló helyi közutak nem köztekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 
21120 ll. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2011. december 6. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12011. ( ... ... )önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló 

helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért ÍIZetendő díjról 
szóló 21/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a fővárosi 
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Fővárosi 
Közgyűlési rendelet 2. § (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (l) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi 
közutak nem köztekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 2112011. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (l) bekezdés b) pont ba) alpontjában 
a "20 napban" szövegrész helyébe a "30 napban" szöveg lép. 

2.§ 

A Rendelet 8. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

"(2) A közterület-használati hozzájárulás lejártát követően ugyanazon közterületre változatlan 
célból és feltételek fennállása esetén benyújtott újabb kérelem esetén a korábbi eljárásban 
résztvevő közreműködő szerv újbóli megkeresése mellőzhető a korábbi állásfoglalás 
figyelembevétele me ll ett.". 

3.§ 

A Rendelet 13. §(l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni, vagy egyéb 
ellenszolgáltatást kell teljesíteni.". 

4.§ 

A Rendelet 17. §(l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(l) A Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén 
a) halasztást engedélyezhet a díjfizetési kötelezettség teljesítésére, 
b) engedélyezheti a részletekben történő teljesítést, 
c) mérsékelheti a lejárt díjtartozást, 



d) az l. mellékletben meghatározott díjtétel alapján számítottnál alacsonyabb közterület
használati díjat állapíthat meg, 

e) a díjfizetési kötelezettséget elengedheti.". 

5.§ 

A Rendelet 26. §(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2) Az igénybevételidíj-fizetési kötelezettség alól a polgármester felmentést adhat.". 

6.§ 

A Rendelet l. melléklete helyébe az l. melléklet lép. 

7.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba. 

8.§ 

(l) A Rendelet l. melléklettel megállapított l. mellékletét - a (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott közterület-használati 
hozzájárulás esetében is alkalmazni kell. 

(2) Nem kell alkalmazni a Rendelet l. melléklettel megállapított l. mellékletét az e rendelet 
hatálybalépése előtt kiadott, legfeljebb egy év határozott időre szóló közterület-használati 
hozzájárulásra. 

(3) Azokat a közterület-használati hozzájárulásokat, amelyekre a Rendelet l. melléklettel 
megállapított l. mellékletét e rendelet hatálybalépésétől alkalmazni kell, 2012. április 30-ig 
felül kell vizsgálni. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 



l. melléklet a . ..12011. (. .. )önkormányzati rendelethez 

l. melléklet az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 
létesítéséről és használatának rendjéről, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló helyi 

közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelethez 

A közterület-használat díjtételei 

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozói tevékenység 

l. Epítményhez tartozó homlokzat (portál), üzleti védőtető, előtető 
(vetülete után), cég- és címtábla, kirakat, szekrény, hirdető 
berendezés, fényreklám (felülete után), ha a közterülethe 10 cm-en 
túl benyúlik, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 m2

-
330 170 

t meghaladja, és kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási 
tevékenység alatta nem folyik (Ft/m2 /hó) 

2.1. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 1100 650 
céljára szolgáló építmény 6 m2 -ig (Ft/m2 /hó) 
Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 

1100 650 2.2. céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 6m2-ig 
(Ft/m2/hó) 

2.3. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 
1200 840 

céljára szolgáló építmény 6 és 12 m2 között (Ft/m2 /hó) 
2.4. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 

céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 6 és 12m2 között 1200 840 
(Ft/m2/hó) 

2.5. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 
céljára szolgáló építmény 13 és 30m2 között (Ft/m2/hó) 

1440 1200 

2.6. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 
céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 13-30 m2 között 1440 1200 
(Ft/m2/hó) 

2.7. Kereskedelmi, szaigáitató és egyéb vállalkozási tevékenység 40 OOO 24 OOO 
céljára szolgáló, 30m2 -t meghaladó alapterületű építmény (Ft/ db) + + 
+a 30m2 feletti rész tekintetében (Ft/m2/hó) 180 60 

2.8. Kereskedelmi, szaigáitató és egyéb vállalkozási tevékenység 40 OOO 24 OOO 
céljára szolgáló építményből történő 30 m2 -t meghaladó + + 
kitelepülés (Ft/ db) + a 3 O m2 feletti rész tekintetében (Ft/m2 /hó) 180 60 

2.9. Vendéglátói előkert, terasz (Ft/m2 /hó) 1300 800 
2.10. Szerencsejáték, illetve pénznyerő automaták üzemeltetése céljára 

400 0 
szolgáló építmény (Ft/m2/hó) 

3.1. 
Alkalmi árusítás ünnepek, rendezvények, vásárok alkalmából 
(kivéve a 3.3 sorszám alatti tevékenység) (Ft/m2/nap) 350 



3.2. Kézből történő utcai árusítás (Ft/fó/nap) 600 

3.3. Fenyőfa árusítás (Ft/mz/nap) 500 
4. Film- és televíziófelvétel (Ft/mz/nap) 1050 

Mozgóárusítás kézből vagy járműről (útszakaszok meg-
5. határozásával). Mozgó javító, szolgáltató tevékenységjárműből 

(útszakasz meghatározásával) (Ft/m2/nap) 
500 

6.1. Árusítás asztalról, guruló kocsiról, állványról, járműről (Ft/mt. /hó) 950 480 
(nem kereskedelmi létesítményhez kapcsolódó árusítás esetén) 

6.2. Árusítás földről (Ft/m:z /hó) 
480 80 

(nem kereskedelmi létesítményhez kapcsolódó árusítás esetén) 
6.3. Nem közterületen létesült kereskedelmi, szolgáltató egységekből 

400 
árusításra történő kitelepülés (Ft/m2 /hó) 

710 

Építkezéssel, szereléssel kapcsolatos munkálatok 

7.1. a) Állványzat 6 hónap időtartamon belül (Ft/mL/hó) 320 
b) Állványzat a 6. hónapot követően (Ft/m2/hó) 640 

7.2. a) Epítőanyag és építési törmelék tárolása 6 hó időtartamon belül 320 
(Ft/m2/hó) 
b) Építőanyag és építési törmelék tárolása a 6. hónapot követően 635 
(Ft/m2/hó) 

7.3. Törmeléktároló konténer elhelyezése (Ft/ db/nap) 1000 

7.4. Egyéb konténerek (iroda-, lakó-, tároló konténer) (Ft/db/hó) 600 0 

7.5. Szerelési, szállítási célból elhelyezett daru (Ft/ nap) 10 OOO 

7.6. Építési reklámháló (F/m2/hó) 500 

Reklámhordozók 

8.1. Önálló hirdető berendezés, árubemutató szekrény, reklám- és 
1320 925 

hirdetőtábla (Ft/m2 /hó) 
8.2. Önálló hirdető berendezés, árubemutató szekrény, reklám- és 

2 650 1850 
hirdetőtábla zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/m2/hó) 

8.3. Választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés (Ft/m2/hó) 3120 1560 

8.4. Óriásplakát, hirdetőoszlop vagy -hasáb, 8 m L és 12 m L között 18 OOO 24 OOO 
(Ft/ db/hó) 

8.5. ' 2 2 
Oriásplakát, hirdetőoszlop vagy -hasáb, 8 m és 12m között, 42 OOO 36 OOO 
zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/db/hó) 

8.6. ' 2 60 OOO 48 OOO Oriásplakát, hirdetőoszlop vagy -hasáb, 12m felett (Ft/db/hó) 

8.7. Óriás plakát, hirdető oszlop, vagy hasáb 12 mL felett, zöldterületen 78 OOO 60 OOO 
történő elhelyezése esetén (Ft/db/hó) 

8.8. Zászló (Ft/db/hó) 15 600 10 800 

Egyebek 

9. Iparterül etek, ipari raktározás i területek, járműkereskedés, 
gépjárművezetői oktatói tanpálya (Ft/m2/hó) 

168 



10. Üzemképtelen személygépkocsi tárolása (Ft/db/hó) 15 840 
ll. Iparvágány (sínpáronként) (Ft/fm/év) 110 
12. Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, 160 

göngyölegek kihelyezése, ki- és berakodás (Ft/m2 /nap) 
220 

13. Kutyakiképzö terület (Ft/m2/év) 160 
14. Garázsépületek területei (Ft/m2/év) 960 
15. Mutatványos tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó 

ideiglenes parkolók létesítése (Ft/m2 /nap) 
170 

16. Utcazenélés (Ft/m2 /nap) 150 

17. 
Magánszemélyek, gazdasági társaságok kereskedelmi, szolgáltató 
tevékenységével összefüggö köztisztasági rendeltetésű 80 
hulladékgyűjtő tároló elhelyezése (Ft/m2/év) 

18. Választási kampánnyal összefüggö építmény elhelyezéséhez 
igénybe vett terület (Ft/m2 /nap) 

320 

Nem vállalkozási célú rendezvény céljára szolgáló építmény, 
berendezés ideiglenes elhelyezése, vagy építmény nélküli igénybe 145 

19. vett terület (Ft/m2/nap) 
Nem vállalkozási célú kiállítás céljára szolgáló építmény, 
berendezés ideiglenes elhelyezése vagy építmény nélküli igénybe 475 
vett terület (Ft/m2 /nap) 

20. Intézmények, cégek székhelye, illetve telephelye elötti 
közterületen saját célú parkolóhelyek kialakítása (Ft/m2/év) 

790 

21. Kozma utca- Sírkert utca térségében sírkőfaragó tevékenység 790 fol~atása (Ft/m2/év) 
22. Lakóházhoz, intézményhez tartozó kert, előkert (Ft/m2/év) 80 
23. Trolibuszgarázs, ki- és beálló (Ft/m2/év) 950 
24. Szórólap, hírlap osztása (Ft/m2/hó) 6 600 



L , w ~JcJxt 
OA ~~~·~\,(;d~ 

A közterület-használat díjtételei 

Díjösszeg 

lorszám 
A közterület-használat célja "Ki emelt "Nem 
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Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozói tevékenység 

l. Epítményhez tartozó homlokzat (portál), üzleti védőtető, előtető 
(vetülete után), cég- és címtábla, kirakat, szekrény, hirdető 
berendezés, fényreklám (felülete után), ha a közterülethe l O cm-en 330 170 
túl benyúlik, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 m2

- (20%: ua.) (20%:165,6) 
t meghaladja és kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási 
tevékenység alatta nem folyik (Ft/m2 /hó) 

2.1. 
Kereskedelmi, szaigáitató és egyéb vállalkozási tevékenység 1100 

650 
céljára szolgáló építmény6m2-ig (Ftlm2/hó) 

(20%: 1108) 
(20%: 633) 

Kereskedelmi, szaigáitató és egyéb vállalkozási tevékenység 
1100 650 2.2. céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 6 m2 -ig 

(Ft/m2/hó) 
(20%: 1108) (20%: 633) 

2.3. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 1200 840 
céljára szolgáló építmény6-12m2 között (Ft/m2/hó) (20%: ua.) (20%: ua.) 

2.4. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 
1200 840 

céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 6-12m2 között 
(Ft/m2/hó) 

(20%: ua.) (20%: ua.) 

2.5. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 1440 1200 
céljára szolgáló építmény 12-30 m2 között (Ft/m2/hó) (20%: ua.) (20%: ua.) 

2.6. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 
1440 1200 

céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 12-30 m2 között 
(Ft/m2/hó) 

(20%: ua.) (20%: ua.) 

2.7. 40 OOO 24 OOO 
Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység (20%: 36000) (20%: ua.) 
céljára szolgáló 30 m2 -t meghaladó alapterületű építmény (Ft/ db) + + 
+a 30m2 feletti rész tekintetében (Ft/m2/hó) 180 60 

(20%: ua.) (20%: ua.) 
2.8. 40 OOO 24 OOO 

Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység (20%: 36000) (20%: ua.) 
céljára szolgáló építményből történő 30 m2 -t meghaladó + + 
kitelepülés (Ft/ db)+ a 30m2 feletti rész tekintetében (Ft/m2/hó) 180 60 

(20%: ua.) (20%: ua.) 
2.9. 

Vendéglátói előkert, terasz (Ft/m2 /hó) 
1300 800 

(20%: 1267) (20%: 792) 
2.10. Szerencsejáték ~énznyerő automaták üzemeltetése céljára szolgáló 400 0 

építmény (Ft/m /hó) (20%: 3960) 

3.1. 
Alkalmi árusítás ünnepek, rendezvények, vásárok alkalmából 350 
(kivéve a 3.3 sorszám alatti tevékenység) (Ft/m2 /nap) (20%: 348) 

3.2. Kézből történő utcai árusítás (l m2 /fő/Ft/ nap) 
600 

(20%: ua.) 
3.3. 

Fenyőfa árusítás (Ft/m2 /nap) 
500 

(új tétel) 



4. 
Film- és televízió-felvétel (Ft/m2/nap) 1050 

(20%: 1032) 
Mozgóárusítás kézből vagy járműről (útszakaszok meg-

5. határozásával). Mozgó javító, szolgáltató tevékenységjárműből 500 
(útszakasz meghatározásával) (Ft/m2 /nap) (20%: 504) 

6.1. Árusítás asztalról, guruló kocsiról, állványról, járműről (FtlmL !hó) 950 480 
(nem kereskedelmi létesítményhez kapcsolódó árusítás esetén) (20%: ua.) (20%: 475) 

6.2. Árusítás földről (Ft/m2 /hó) 480 80 
(nem kereskedelmi létesítmél!Y_hez kélj)_csolódó árusítás esetén) (20%: 475) (20%: 79) 

6.3. Nem közterületen létesült kereskedelmi, szolgáltató egységekből 710 400 
árusításra történő kitelepülés (Ft/m2 /hó) (20%: 712) (20%: 396) 

Építkezéssel, szereléssel kapcsolatos munkálatok 

7.1. a) Állványzat 6 hó időtartamon belül (Ft/mL/hó) 320 (20%: 316,8) 
b) Állványzat 6. hónapot követően (Ft/m2/hó) 640 (20%: 633,6) 

7.2. 320 
a) Építőanyag és építési törmelék tárolása 6 hó időtartamon belül 
(Ft/m2/hó) 

(20%: 316,8) 

b) Építőanyag és építési törmelék tárolása 6 hónapot követő 635 
minden hóra (Ft/m2 /hó) (20%: 633,6) 

7.3. Törmeléktároló konténer elhelyezése (Ft/ db/nap) 1000 (új tétel) 

7.4. Egyéb konténerek (iroda-, lakó-, tároló konténer) (Ft/db/hó) 6000 (új tétel) 

7.5. Szerelési, szállítási célból elhelyezett daru (Ft/nap) l O OOO (új tétel) 

7.6. Építési reklámháló (F 1m2 /hó) 500 (új tétel) 

Reklámhordozók \ 

8.1. 
Önálló hirdető berendezés, árubemutató szekrény, reklám- és 

1320 925 

hirdetőtábla (Ft/m2 /hó) 
(20%: ua.) (20%: 924) 

8.2. 
Önálló hirdető berendezés, árubemutató szekrény, reklám- és 

2 650 1850 

hirdetőtábla zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/m2 /hó) 
(20%: 2640) (20%: 1848) 

8.3. 
Választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés (Ft/m2 /hó) 

3120 1560 
(20%: ua.) (20%: ua.) 

8.4. Óriás plakát, hirdető oszlop, vagy hasáb, 8 mL- 12 mL között 24 OOO 18 OOO 

(Ft/ db/hó) (20%: ua.) (20%: ua.) 

8.5. 2 2 
Óriás plakát, hirdető oszlop, vagy hasáb, 8 m -12m között, 42 OOO 36 OOO 

zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/ db/hó) (20%: ua.) (20%: ua.) 

8.6. 2 60 OOO 48 OOO 
Óriás plakát, hirdető oszlop, vagy hasáb, 12m felett (Ft/db/hó) (20%: ua.) (20%: ua.) 

8.7. Óriás plakát, hirdető oszlop, vagy hasáb 12 m
1 

felett, zöldterületen 78 OOO 60 OOO 

történő elhelyezése esetén (Ft/db/hó) (20%: ua.) (20%: ua.) 

8.8. 
Zászló (Ft/db/hó) 

15 600 10 800 
(20%: ua.) (20%: ua.) 



Egyebek 

9. Iparterül etek, ipari raktározási területek, járműkereskedés, 168 
gépjárművezetői oktatói tanpálya (Ft/m2/hó) (20%: ua.) 

10. 
Üzemképtelen személygépkocsi tárolása (Ft/db/hó) 

15 840 
(20%: ua.) 

ll. 
Iparvágány ( sínpáronként) (Ft/ fm/ év) 

110 
(20%: 111,6) 

12. Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, 220 160 
göngyölegek kihelyezése, ki- és berakodás Ft/m2/nap (20%: 222) (20%: 158,4) 

13. 
Kutyakiképző terület (Ft/m2/év) 

160 
(20%: 158,4) 

14. 
Garázsépületek területei (Ft/m2/év) 

960 
(20%: ua.) 

15. Mutatványos tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó 170 
ideiglenes parkolók létesítése (Ft/m2 /nap) (20%: 168) 

16. 
Utcazenélés (Ft/m2 /nap) 

150 
(új tétel) 

17. 
Magánszemélyek, gazdasági társaságok kereskedelmi, szolgáltató 

80 
tevékenységével összefüggő köztisztasági rendeltetésű 
hulladékgyűjtő tároló elhelyezése (Ft/m2 /év) 

(20%: 79,2) 

18. Választási kampánnyal összefüggő építmény elhelyezéséhez 320 
igénybe vett terület (Ft/m2/nap) (20%: 316,8) 

Nem vállalkozási célú rendezvény céljára szolgáló építmény, 
145 

berendezés ideiglenes elhelyezése, vagy építmény nélküli igénybe 
(20%: 144) 

19. vett terület (Ft/m2 /nap) 
Nem vállalkozási célú kiállítás céljára szolgáló építmény, 475 
berendezés ideiglenes elhelyezése, vagy építmény nélküli igénybe 

(20%: 475,2) 
vett terület (Ft/m2 /nap) 

20. Intézmények, cégek székhelye, illetve telephelye előtti 790 
közterületen saját célú parkolóhelyek kialakítása (Ft/m2/év) (20%: 792) 

21. Kozma utca - Sírkert utca térségében sírkőfaragó tevékenység 790 
folytatása (Ft/m2/év) (20%: 792) 

22. 
Lakóházhoz, intézményhez tartozó kert, előkert (Ft/m2/év) 

80 
(20%: 78) 

23. 
Trolibusz garázs; ki- és beálló (Ft/m2/év) 

950 
(20%: 950,4) 

Szórólap, hírlap osztása (Ft/m2 /hó) 
6 600 

24. (20%: ua.) 



3 . LM-~ eleJ-

ll 
~ úöt~'u;chl~ 

Hatályos díjtételek 

A közterület-használat díjtételei 

2 
Díjösszeg (Ft/m /hó) 

lorszám 
A közterület-használat célja "Kiemelt "Nem 

kiemel t 
közterül et" 

közterül et" 

l. 
A közterülethe 10 cm-en túl benyúló, vagy ha annak közterülettel 
érintkező felülete a 2 m2 -t meghaladja- üzlet homlokzat (portál) -
üzleti védőtető, előtető (vetülete után), cég- és címtábla, kirakat, 

275 138 szekrény, hirdető berendezés, fényreklám (felülete után) 

Fülke 880 500 

Kereskedelmi, szolgáltató (vendéglátó) és egyéb vállalkozási 

2. 
tevékenység céljára szolgáló építmény, és ezekből történő 
kitelepülés: pavilon6m2-ig 924 528 

6-12m2 
1000 700 

12m2 felett 1200 1000 

Kereskedelmi, szolgáltató (vendéglátó) és egyéb vállalkozási 
tevékenység céljára szolgáló építmény, és ezekből történő 30000 20000 
kitelepülés: épület30m2-ig Ft/ db Ft/ db 

30m2 felett 150 50 

Vendéglátói előkert 1056 660 

Szerenesej á ték - pénznyerő automaták üzemeltetése (célj ára 
3 300 

szolgáló építmény (pavilon) 

a) Alkalmi árusítás, ünnepek, rendezvények, vásárok alkalmából 290 Ft/m2/nap 
3. 

b) Kézből történő utcai árusítás (l m2/fő) 500 Ft/m2/nap 

4. Film- és TV-felvétel területei 
2 

860 Ft/m /nap 
Mozgóárusítás kézből vagy járműről (útszakaszok meg-

5. határozásával). Mozgó javító, szolgáltató tevékenység járműből 2 

(útszakasz meghatározásával) 420 Ft/m /nap 

a) Arusítás asztalról, guruló kocsiról, állványról, járműről, 792 396 
b) földről 396 66 

6. Idényjellegű árusításra kitelepülés, nem közterületen léte-sült 
kereskedelmi, szolgáltató egységekből 

594 330 

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmeléktárolás: 
6 hó időtartamon belül 264 

7. 6 hónapot követő minden hóra 528 

Önálló hirdető berendezés, árubemutató szekrény, reklám- és 
1.100 

770 
hirdetőtábla 

Zöldterületen történő elhelyezése esetén 2.200 1.540 

Választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés 2.600 1.300 
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2 2 20.000 15.000 
8. Óriás plakát, hirdető oszlop, vagy hasáb, 8 m - 12 m között Ft/ db/hó Ft/ db/hó 

2 2 35.000 30.000 
Zöldterületen történő elhelyezése esetén 8 m -12m között Ft/ db/hó Ft/ db/hó 

2 50.000 40.000 
Óriás plakát, hirdető oszlop, vagy hasáb, 12m felett Ft/ db/hó Ft/ db/hó 

2 65.000 50.000 
Zöldterületen történő elhelyezése esetén 12m felett Ft/ db/hó Ft/ db/hó 

Zászló 13.000 
9.000 Ft/db/hó 

Ft/ db/hó 
9. Iparterületek, ipari raktározási területek, járműkereskedés, 

gépjárművezetői oktatói tanpálya 140 

10. Üzemképtelen személygépkocsi tárolása 13.200 Ft/db/hó 

ll. Iparvágány (sínpáronként) 93Ft/fm/év 

12. Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, 185 132 
2 2 

göngyölegek kihelyezése, ki- és berakodás Ftlm /naQ_ Ft/m /nap 
13. Kutyakiképző terület 132 Ft/mL/év 
14. Garázsépületek területei 800 Ft/mL/év 
15. Mutatványos tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó 2 

ideiglenes parkolók létesítése, elhelyezése, fennmaradása 140 Ft/m /nap 

16. 
Magánszemélyek, gazdasági társaságok kereskedelmi, szaigáitató 
tevékenységével összefüggő köztisztasági rendeltetésű hulladék-, 2 

szemétgyűjtő tároló elhelyezése 66 Ft/m /év 

17. V ál asztás i kampánny~l összefüggő építmény elhelyezéséhez 2 

igénybe vett terület (Etv. 2. § 8. pont) 264 Ft/m /nap 

Nem vállalkozási célú rendezvény céljára szolgáló építmény 2 

elhelyezése, vagy építmény nélküli igénybe vett terület 120 Ft/m /nap 
18. 

Nem vállalkozási célú kiállítás céljára szolgáló építmény 2 

elhelyezése, vagy építmény nélküli igénybe vett terület 3 96 Ft/m /nap 

19. Intézmények, cégek székhelye, illetve telephelye előtti 2 

közterületen saját célú parkolóhelyek kialakítása 660 Ft/m /év 

20. Kozma u. - Sírkert u. térségében sírkőfaragó tevékenység 2 

folytatása 660Ftlm/év 

21. Lakóházhoz tartozó kert, előkert L ' 
65 Ft/m /ev 

22. Trolibusz tároló; ki- és beáll ó 792 Ft/mL/év 

23. Felvonulási épület iroda célú használata L ' 
2200 Ft/m /ev 

24. 
Szórólap, hírlap osztása 5 500 


