
1. melléklet a 12/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Közterületen folytatható tevékenységek és díjszabások mértéke 

 

Ssz. Tevékenység Mértékegység 
Díjtétel nettó 

összege 

1.  
Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 

(portál) kirakat-szekrény 
Ft/m2/hó 300 

2.  Árusító pavilon (postai hírlapárus) és egyéb fülke 
Ft/m2/hó 300 

3.  

Reklámtábla, reklám célú egyéb tárgy, hirdetőtábla, 

egyéb hirdető-berendezés, cégtábla vagy egyéb nem 

közlekedési tájékoztató tábla elhelyezése (ideértve a 

közcélú épületen történő elhelyezést is), továbbá az 

önállóan álló kirakatszekrény elhelyezése 

Ft/m2/hó 1.000 

4.  

Teher és különleges gépkocsik, autóbuszok ezek 

vontatmányának elhelyezése gépjárművenként, 

vontatmányonként 

Ft/m2/hó 1.500 

5.  Mozgóárusítás Ft/m2/nap 150 

6.  Mozgóbolt Ft/gk/nap 900 

7.  

Tüzelőanyagok, (szervezett lim-lom akció) szilárd 

törmelék konténerek 48 órát meghaladó, a 

közlekedést nem zavaró tárolása 

Ft/m2/nap 100 

8.  

Építési munkával kapcsolatos állvány, építési terület, 

építőanyag, törmelék elhelyezése és 48 órát 

meghaladó, a közlekedést nem zavaró tárolása 

Ft/m2/nap 100 

9. 1

1

. 

Fagylalt és jégkrém árusítás Ft/nap 600 

10. 1
2

. 

Vattacukor Ft/nap 500 

11. 1
3

. 

Pattogatott kukorica Ft/nap 500 

12. 1

5

. 
Vendéglátó-ipari előkertek 

Ft/m2/hó 1.000 

13. 1

6

. 
Alkalmi vásár 

Ft/m2/nap 150 



14. 1

7

. 
Kiállítás 

Ft/m2/nap 100 

15. 1

9

. 

Mutatványos tevékenység, körhinta, hullámvasút, 

dodzsem, stb. 

(Erre a tevékenységre kizárólag az Önkormányzat, 

illetve intézményei által szervezett rendezvényeken 

köthető bérleti szerződés) 

Ft/m2/nap 

(1 nap felépítési 

és 1 nap bontási 

időszak 

térítésmentes) 

50 

16. 2

6

. 
Szilveszteri kellékek árusítása december 27-31-éig 

Ft/m2/nap 500 

17. 2

7

. 

Az önkormányzat saját és intézményei 

beruházásában végzett építési, felújítási munkálatok 
díjmentes - 

18. 2

8

. 

Az önkormányzat saját és intézményei 

szervezésében – elsősorban sport, kulturális és 

ifjúsági célú – rendezvények 

díjmentes - 

19. 2

9

. 
Díszfa, dísznövény ültetése és elhelyezése 

díjmentes - 

20. 3

0

. 
Közintézményi közterület-használat 

díjmentes - 

21. 3

1

. 

Sport, kulturális és ifjúsági célú, valamint a civil 

szervezetek által szervezett nem üzleti jellegű, 

közcélú rendezvények közterület-használata 

díjmentes - 

 

Megjegyzés: A területek nagyságának számításánál minden megkezdett m2-t felfelé kerekített egész 

m2-ként kell figyelembe venni. 

 


