
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés 

1 ,":>'?), számú előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról, a taxiállomások 

létesítéséről és használatának rendjéről, valamint a helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevételéért fizetendő díjról szóló 2112011. (VI. 20.) 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 2011. decemberben 
kerültek rögzítésre, akkor 20% mértékű díjemelés történt tekintettel arra, hogy 2007. óta nem 
változtak a díjtételek A módosítás a kihirdetést követő hónap első napján lépett hatályba, így a 
megemelt összegek a 2012. február l-jétől kiadásra került közterület-használati 
hozzájárulásokban kerültek érvényesítésre. A rendelet hatálybalépése előtt kiadott, legfeljebb 
egy év határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulások esetében az Önk. R. 
értelmében viszont csak a lejáratot követően, újabb hozzájárulás kiadása esetén kerültek 
érvényesítésre a magasabb díjtételek A legutóbbi díjemelés fokozatos, időben elhúzódó 
megvalósítása miatt az ebből származó bevétel-növekedésről pontos adatokkal nem 
rendelkezünk, ugyanakkor a bevétel-növekedés mértékét jelentősen csökkentette az 
Újköztemető előtti körforgalom kivitelezésének megkezdésekor a virágárusító pavilonokra 
kiadott közterülethasználati -hozzáj árulások visszavonása miatti közterülethasználatidíj -kiesés. 

A legutóbbi jelentős mértékű emelés után a jelenleg ismét esedékes felülvizsgálat alkalmával 
differenciáltan javasolern megállapítani az emelés mértékét a tartós, felépítményhez kötődő, 
illetve az ideiglenes jellegű közterület-használattól fiiggően. Az előbbi esetben egy kisebb 
mértékű, átlagosan 5%-os emelést javasolok Utóbbiaknál, így az építkezéssel, szereléssel 
kapcsolatos munkálatok, a rövidebb időszakra korlátozódó alkalmi árusítások (pl.: fenyőfa 
árusítás, alkalmi árusítás ünnepek, rendezvények, vásárok alkalmából) tekintetében viszont - a 
fővárosi díjakkal történt összehasonlítás alapján - indokoltnak látok nagyobb mértékű 

díjemelést. A tapasztalatok egy esetben mutatják azt, hogy a legutóbbi emelés túlzott mértékű 
volt, mégpedig az óriásplakát, valamint a hirdetőoszlop- vagy hasáb esetében, így itt 
díjcsökkentést, és a két különböző célú használat elválasztását és díj szempontjából is 
megkülönböztetést javasolok Az így javasolt csökkentett díjtételek közelítenek a fővárosi 
díjszabáshoz, de azok mértékét még mindig jelentősen meghaladják. Az előterjesztés 2. 
mellékletét képező díjtáblázatban a javasolt díjtétel alatt zárójelben került feltüntetésre a pontos 
százalékszámítás, valamint félkövér betűtípussal a jelenleg hatályos díjtétel. 



A díjemelésen túl egy technikai jellegű, a költséghatékonyság érdekében indokolt módosításra is 
javaslatot teszek. Az Önkormányzat számára költségmegtakarítást, a munkatársak és a 
közterület-használók számára is egyszerűbb elintézést tenne lehetővé, ha a közterület-használati 
hozzájárulás jogosultja egy összegben lenne köteles a közterület-használati díjat megfizetni 
akkor, ha a megállapított közterület-használati díj éves szinten nem haladja meg a 20 OOO 
forintot. 

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 közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 21/2011. (VI. 
21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2012. október " ~ ~ :' 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. ( ... ... )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 fizetendő 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 21/2011. (VI. 21.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

"(2) A dij éves, havi-, napi- vagy idénydíj. Az éves díjat - a (3) bekezdésben foglalt 
kivétellel- negyedéves részletekben kell megfizetni." 

2.§ 

A Rendelet 13. §(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) Ha a megállapított közterület-használati díj egy évre számított összege nem haladja 
meg a 20 OOO forintot, úgy a jogosult köteles a díjat évente egy összegben, elsőként a 
határozat közlésétől számított 15 napon belül megfizetni. Egyéb esetben az első havidijat, 
illetve éves díj esetén az első negyedévi részletet a közterület-használati hozzájárulásról szóló 
határozat közlésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. A további díjat éves díj esetén 
negyedévenként előre, a tárgynegyedév ötödik napjáig, havidíj esetén havonta előre, a tárgyhó 
ötödik napjáig kell megfizetni." 

3.§ 

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

4.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba, és 2013. április 
l-jén hatályát veszti. 



----------

5.§ 

(l) A Rendelet l. melléklettel megállapított l. mellékletét - a (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott közterülethasználati
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 hozzáj árulás ra. 

(3) Azokat a közterülethasználati-hozzájárulásokat, amelyekre a Rendelet l. melléklettel 
megállapított l. mellékletét e rendelet hatálybalépésétől alkalmazni kell, 2013. március 31-éig 
felül kell vizsgálni. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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l. me/lék/et a . ..12012. (. .... .) 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 21/20 ll. (VI. 20.) 
önkormányzati rendelethez 

A közterület-használat díjtételei 

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozói tevékenység 

Epítményhez tartozó homlokzat (portál), üzleti védőtető, előtető 
(vetülete után), cég- és címtábla, kirakat, szekrény, hirdető 

l. 
berendezés, fényreklám (felülete után), ha a közterülethe l O cm-en 

350 
túl benyúlik, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 rn2

-

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

2.1. 
Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 
céljára szolgáló építmény 6 rn2 -ig (Ft/m2/hó) 

1155 

Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 

2.2. 
céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 6 rn2 -ig 1155 
(Ft/m2/hó) 

2.3. 
Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 
céljára szolgáló építmény 6-12 m2 között (Ft/m2/hó) 

1260 

Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 
2.4. céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 6-12 rn2 között 1260 

(Ft/m2/hó) 

2.5. 
Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 
céljára szolgáló építmény 12-30 rn2 között (Ft/m2/hó) 

1515 

Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 
2.6. céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 12-30 m2 között 1515 

(Ft/m2/hó) 

180 

685 

685 

885 

885 

1260 

1260 

Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 42 OOO 25 200 
2.7. céljára szolgáló 30m2 -t meghaladó alapterületű építmény (Ft/ db) + + 

+a 30 rn2 feletti rész tekintetében (Ft/rn2/hó) 190 65 
Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 42 OOO 25 200 

2.8. céljára szolgáló építményből történő 30 rn2 -t meghaladó + + 
kitelepülés (Ft/ db)+ a 30 rn2 feletti rész tekintetében (Ft/rn2/hó) 190 65 

2.9. Vendéglátói előkert, terasz (Ft/m2/hó) 1820 1120 

Szerencsejáték, illetve pénznyerő automaták üzemeltetése céljára 
2.10. szolgáló építmén.)' a szerencsejátékszelvény-ügynöki értékesítés 4 200 

kivételével (Ft/m2/hó) 

3.1. 
Alkalmi árusítás ünnepek, rendezvények, vásárok alkalmából 

500 
(kivéve a 3.3 sorszárn alatti tevékenység) (Ft/m2/nap) 



3.2. Kézből történő utcai árusítás (l m2/fő/Ft/nap) 630 

3.3. Fenyőfa árusítás (Ft/mL/nap) 700 
4. Film- és televízió-felvétel (Ft/m2/nap) 1470 

Mozgóárusítás kézből vagy járműről (útszakaszok meg-

5. 
határozásával). Mozgó javító, szolgáltató tevékenységjárműből 600 
(útszakasz meghatározásával) (Ft/m2 /nap) 

6.1. Árusítás asztalról, guruló kocsiról, állványról, járműről (Ftlm2 /hó) 1000 500 
(nem kereskedelmi létesítményhez kapcsolódó árusítás esetén) 

6.2. 
Árusítás földről (Ftlm.L /hó) 500 85 
(nem kereskedelmi létesítméJ!Yhez kapcsolódó árusítás esetén) 

6.3. 
Nem közterületen létesült kereskedelmi, szolgáltató egységekből 
árusításra történő kitelepülés (Ft/m2 /hó) 

745 420 

Építkezéssel, szereléssel kapcsolatos munkálatok 

7.1. 
a) Állványzat 6 hó időtartamon belül (Ftlm2/hó) 380 
b) Állványzat 6. hónapot követően (Ftlm2 /hó) 770 

a) Epítőanyag és építési törmelék tárolása 6 hó időtartamon belül 380 

7.2. 
(Ftlm2/hó) 
b) Építőanyag és éJlítési törmelék tárolása 6 hónapot követő 760 
minden hóra (Ft!m2/hó) 

7.3. Törmeléktároló konténer elhelyezése (Ft/ db/nap) 1200 

7.4. Egyéb konténerek (iroda-, lakó-, tároló konténer) (Ft/db/hó) 6 300 

7.5. Szerelési, szállítási célból elhelyezett daru (Ft/nap) 10 500 

7.6. Építési reklámháló (F/m2/hó) 600 

Reklámhordozók 

8.1. Önálló hirdetőberendezés, árubemutató szekrény, reklám- és 
1390 970 

hirdetőtábla (Ft/m2/hó) 

8.2. Önálló hirdetőberendezés, árubemutató szekrény, reklám- és 
2 780 1940 

hirdetőtábla zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/m2/hó) 

8.3. Választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés (Ft/m2/hó) 3 280 1640 

8.4. 
2 2 

Óriásplakát, 8 m és 12m között (Ft/db/hó) 20 OOO 15 OOO 

2 2 

8.5. Óriásplakát, 8 m és 12m között, zöldterületen történő 29 400 25 200 
elhelyezése esetén (Ft/ db/hó) 

8.6. 
2 

Óriásplakát, 12m felett (Ft/db/hó) 42 OOO 33 600 

8.7. Óriásplakát, 12m
2 

felett, zöldterületen történő elhelyezése esetén 
(Ft/ db/hó) 

54 600 42 OOO 

8.8. 
2 2 

12 OOO 9 OOO Hirdetőoszlop vagy -hasáb, 8 m és 12m között (Ft/db/hó) 

8.9. Hirdetőoszlop vagy -hasáb, 8 mL és 12 mL között, zöldterületen 21 OOO 18 OOO 
történő elhelyezése esetén (Ft/db/hó) 

8.10. 
2 

24 OOO 19 200 Hirdetőoszlop vagy -hasáb, 12m felett (Ft/db/hó) 
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8.11. Hirdetőoszlop, vagy -hasáb 12m
2 
felett, zöldterületen történő 31 200 24 OOO 

elhelyezése esetén (Ft/db/hó) 

8.12. Zászló (Ft/dblhó) 16 380 ll 340 

Egyebek 

9. 
Iparterületek, ipari raktározási területek, járműkereskedés, 

200 
gépjárművezetői oktatói tanpálya (Ft/m2/hó) 

10. Üzemképtelen személygépkocsi tárolása (Ft/db/hó) 16 630 

ll. Iparvágány (sínpáronként) (Ft/fm/év) 115 

12. Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, 
260 190 

göngyölegek kihelyezése, ki- és berakodás Ft/m2/nap 

13. Kutyakiképző terület (Ft/m2/év) 170 

14. Garázsépületek területei (Ft/m2/év) 1000 

15. Mutatványos tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó 
200 

ideiglenes parkolók létesítése (Ft/m2 /nap) 

16. Utcazenélés (Ft/m2 /nap) 180 

Magánszemélyek, gazdasági társaságok kereskedelmi, szolgáltató 

17. tevékenységével összefüggő köztisztasági rendeltetésű 85 
hulladékgyűjtő tároló elhelyezése (Ft/m2/év) 

18. Választási kampánnyal összefüggő építmény elhelyezéséhez 
340 

igénybe vett terület (Ft/m2/nap) 

Nem vállalkozási célú rendezvény céljára szolgáló építmény, 
berendezés ideiglenes elhelyezése, vagy építmény nélküli igénybe 150 
vett terület (Ft/m2 /nap) 

19. Nem vállalkozási célú kiállítás céljára szolgáló építmény, 
berendezés ideiglenes elhelyezése, vagy építmény nélküli igénybe 500 
vett terület (Ft/m2 /nap) 

20. Intézmények, cégek székhelye, illetve telephelye előtti 
830 

közterületen saját célú parkolóhelyek kialakítása (Ft/m2/év) 

21. Kozma utca - Sírkert utca térségében sírkőfaragó tevékenység 
folytatása (Ft/m2/év) 

830 

22. Lakóházhoz, intézményhez tartozó kert, előkert (Ft/m2/év) 85 

23. Trolibusz garázs; ki- és beálló (Ft/m2/év) 1000 

24. 
Szórólap, hírlap osztása (Ft/m2 /hó) 6 930 

25. Árusító automata (Ft/db/hó) 6 OOO 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

A közterület-használat díjtételei 

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozói tevékenység 

l. tartozó homlokzat (portál), üzleti védőtető, előtető 
(vetülete után), cég- és címtábla, kirakat, szekrény, hirdető 

350 180 berendezés, fényreklám (felülete után), ha a közterülethe l O cm-en 
(5%: 346,5) (5%:178,5) 

túl benyúlik, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 m2
-

t meghaladja és kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási 330 170 

alatta nem fo 
2.1. 

Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 
1155 685 

céljára szolgáló építmény6m2-ig (Ft/m2/hó) 
(5%: ua.) (5%: 682,5) 

1100 650 

Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 1155 685 
2.2. céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 6 m2 -ig (5%: ua.) (5%: 682,5) 

(Ft/m2/hó) 1100 650 

2.3. 
Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 1260 885 

céljára szolgáló építmény 6-12m2 között (Ft/m2/hó) 
(5%: ua.) (5%: 882) 

1200 840 
2.4. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 1260 885 

céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 6-12m2 között (5%: ua.) (5%: 882) 
1200 840 

2.5. 
Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 

1515 1260 

céljára szolgáló építmény 12-30 m2 között (Ft/m2/hó) 
(5%: 1512) (5%: ua.) 

1440 1200 
2.6. Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 1515 1260 

céljára szolgáló építményből történő kitelepülés 12-30 m2 között (5%: 1512) (5%: ua.) 
1440 1200 

2.7. 42 OOO 25 200 
(5%: ua.) (5%: ua.) 

Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 40 OOO 24 OOO 
céljára szolgáló 30 m2 -t meghaladó alapterületű építmény (Ft/ db) + + 
+ a 3 O m2 feletti rész tekintetében (Ft/m2 /hó) 190 65 

(5%: 189) (5%: 63) 
180 60 

2.8. 42 OOO 25 200 
(5%: ua.) (5%: ua.) 

Kereskedelmi, szolgáltató és egyéb vállalkozási tevékenység 40 OOO 24 OOO 
céljára szolgáló építményből történő 30 m2 -t meghaladó + + 
kitelepülés (Ft/ db)+ a 30m2 feletti rész tekintetében (Ft/m2/hó) 190 65 

(5%: 189) (5%: 63) 
180 60 

2.9. 1820 1120 
Vendéglátói előkert, terasz (Ft/m2 /hó) (40%: ua.) (40%: ua.) 

1300 800 



2.10. Szerencsejáték, illetve pénznyerő automaták üzemeltetése céljára 4 200 
szolgáló építmény a szerencsejátékszelvény-ügynöki értékesítés (5%: ua.) 
kivételével (Ft/m2 /hó) 400 0 

Alkalmi árusítás ünnepek, rendezvények, vásárok alkalmából 
500 

3.1. 
(kivéve a 3.3 sorszám alatti tevékenység) (Ft/m2/nap) 

(40%: 490) 
350 

3.2. 630 
Kézből történő utcai árusítás (l m2/fő/Ft/nap) (5%: ua.) 

600 
3.3. 700 

Fenyőfa árusítás (Ft/m2/nap) (40%: ua.) 
500 

4. 1470 
Film- és televízió-felvétel (Ft/m2/nap) (40%: ua) 

1050 
Mozgóárusítás kézből vagy járműről (útszakaszok meg- 600 

5. határozásával). Mozgó javító, szolgáltató tevékenység járműből (20%: ua.) 
(útszakasz meghatározásával) (Ft/m2 /nap) 500 

6.1. 
Árusítás asztalról, guruló kocsiról, állványról, járműről (Ft/m2 /hó) 

1000 500 
(5%:997,5) (5%: 504) 

(nem kereskedelmi létesítményhez kapcsolódó árusítás esetén) 950 480 
6.2. 

Árusítás foldről (Ft/m2/hó) 
500 85 

(5%: 504) (5%: 84) 
(nem kereskedelmi létesítményhez kapcsolódó árusítás esetén) 480 80 

6.3. 
Nem közterületen létesült kereskedelmi, szolgáltató egységekből 

745 420 

árusításra történő kitelepülés (Ft/m2 /hó) 
(5%:745,5) (5%: ua.) 

710 400 

Építkezéssel, szereléssel kapcsolatos munkálatok 

7.1. 
a) Állványzat 6 hó időtartamon belül (Ft/m2/hó) 

380 (20%: 384) 
320 

b) Állványzat 6. hónapot követően (Ft/m2/hó) 
770 (20%: 768) 

640 
7.2. 380 

a) Építőanyag és építési törmelék tárolása 6 hó időtartamon belül (20%: 384) 
(Ft/m2/hó) 320 

b) Építőanyag és éJJítési törmelék tárolása 6 hónapot követő 760 
minden hóra (Ft/m2/hó) (20%: 762) 

635 
7.3. 

Törmeléktároló konténer elhelyezése (Ft/ db/nap) 
1200 (20%: ua.) 

1000 
7.4. 

Egyéb konténerek (iroda-, lakó-, tároló konténer) (Ft/db/hó) 
6 300 (5%: ua.) 

6 OOO 
7.5. 

Szerelési, szállítási célból elhelyezett daru (Ft/nap) 
10 500 (5%: ua.) 

10 OOO 
7.6. 600 (20%: ua.) 

Építési reklámháló (F 1m2 !hó) 
500 



Reklámhordozók 

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

1390 970 
(5%: 1386) (5%: 971,25) 

hirdetőtábla (Ft/m2/hó) 
1320 925 

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

278 0 1940 

hirdetőtábla zöldterületen történő elhelyezése esetén (Ft/m2/hó) 
(5%: 2782,5) (5%: 1942,5) 

2 650 1850 
8.3. 3 280 1640 

Választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés (Ft/m2 /hó) (5%: 3276) (5%: 1638) 
3120 1560 

8.4. 20 OOO 15 OOO 
2 2 

Óriás plakát, 8 m -12m között (Ft/db/hó) (20% csökk.) (20% csökk.) 
24 OOO 18000 

8.5. 2 2 29 400 25 200 
Óriás plakát, 8 m - 12m között, zöldterületen történő elhelyezése (30% csökk.) (30% csökk.) 
esetén (Ft/ db/hó) 42000 36000 

8.6. 42 OOO 33 600 
2 

(30% csökk.) (30% csökk.) Óriás plakát, 12m felett (Ft/db/hó) 
60000 48000 

8.7. 2 54 600 42 OOO 
Óriás plakát, 12m felett, zöldterületen történő elhelyezése esetén (30% csökk.) (30% csökk.) 
(Ft/ db/hó) 78 OOO 60000 

8.8. 12 OOO 9 OOO 
2 2 

(50% csökk.) (50% csökk.) Hirdető oszlop, vagy hasáb, 8 m -12m között (Ft/db/hó) 
24 OOO 18 OOO 

8.9. 2 2 21 OOO 18 OOO 
Hirdető oszlop, vagy hasáb, 8 m -12m között, zöldterületen (50% csökk.) (50% csökk.) 
történő elhelyezése esetén (Ft/db/hó) 42 OOO 36 OOO 

8.10. 24 OOO 19 200 
2 

(60% csökk.) (60% csökk.) Hirdető oszlop, vagy hasáb, 12m felett (Ft/db/hó) 
60 OOO 48 OOO 

8.11. 2 31 200 24 OOO 
Hirdető oszlop, vagy hasáb 12m felett, zöldterületen történő (60% csökk.) (60% csökk.) 
elhelyezése esetén (Ft/db/hó) 78000 60000 

8.12. 16 380 ll 340 
Zászló (Ft/db/hó) (5%: ua.) (5%: ua.) 

15 600 10 800 

Egyebek 

9. 
Iparterül etek, ipari raktározás i területek, járműkereskedés, 

200 
(20%: 201,6) 

gépjárművezetői oktatói tanpálya (Ft/m2/hó) 168 
10. 16 630 

Üzemképtelen személygépkocsi tárolása (Ft/db/hó) (5%: 16 632) 
15 840 

ll. 115 
Iparvágány (sínpáronként) (Ft/fm/év) (5%: 115,5) 

110 



Magánszemélyek, gazdasági társaságok kereskedelmi, szolgáltató 85 
17. tevékenységével összefüggő köztisztasági rendeltetésű (5%: 84) 

hulladékgyűjtő tároló elhelyezése (Ft/m2/év) 80 
18. 

Választási kampánnyal összefüggő építmény elhelyezéséhez 
340 

igénybe vett terület (Ft/m2/nap) 
(5%: 336) 

320 
Nem vállalkozási célú rendezvény céljára szolgáló építmény, 150 
berendezés ideiglenes elhelyezése, vagy építmény nélküli igénybe (5%: 152,25) 

19. vett terület (Ft/m2/nap) 145 
Nem vállalkozási célú kiállítás céljára szolgáló építmény, 500 
berendezés ideiglenes elhelyezése, vagy építmény nélküli igénybe (5%: 498,75) 
vett terület (Ft/m2/nap) 475 

20. 
Intézmények, cégek székhelye, illetve telephelye előtti 

830 

közterületen saját célú parkolóhelyek kialakítása (Ft/m2/év) 
(5%: 829,5) 

790 
21. 

Kozma utca - Sírkert utca térségében sírkőfaragó tevékenység 
830 

folytatása (Ft/m2/év) 
(5%: 829,5) 

790 
22. 85 

Lakóházhoz, intézményhez tartozó kert, előkert (Ft/m2/év) (5%: 84) 
80 

23. 1000 
Trolibusz garázs; ki- és beálló (Ft/m2/év) (5%: 997,5) 

950 
6 930 

24. Szórólap, hírlap osztása (Ft/m2/hó) (5%: ua.) 
6 600 

Árusító automata (Ft/dblhó) 
6 OOO 

25. (új díjtétel) 


