Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 11/2020. (IX.04.) önkormányzati rendelete
a gödi különleges gazdasági övezet közterület-használatának rendjéről
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt jogalkotói hatáskörében, a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (2) a) és d) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről
szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések
1. § (1)

A rendelet tárgyi hatálya a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági
övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében és 1.
sz. mellékletében körülírt különleges gazdasági övezetben található közterületekre
terjed ki.

(2)

A rendelet személyi hatálya kiterjed a közterületet használó minden természetes és jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) hirdető berendezés:
aa) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség,
helyiség-együttes nevét és az ott folytatott tevékenységet a helyiség bejáratnál vagy
annak közelében feltüntető tábla,
ab) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint műhely, üzlet
bejárata fölé, a homlokzat síkjára merőlegesen kihelyezett, kifüggesztett tárgy, ábra,
eszköz,
ac) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető, a
homlokzat síkjára merőlegesen kihelyezett tábla (névtábla).
b) kérelmező: a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtója,
c) közterület: az Étv. 2. § 13. pontjában meghatározottak szerint, közhasználatra szolgáló
minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván,
d) közterület eredeti állapota: a közterület használatának megkezdésekor fennálló
állapot,
e) közterület-használó: az a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezet, aki vagy amely e rendelet hatálya alá tartozó közterületet
használja,
f) utcabútor: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1.
§ 19. pontja szerinti berendezés.
2. Közterület-használati hozzájáruláshoz kötött tevékenységek köre

3. § (1)

E rendelet alkalmazásában közterület-használati hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:
a) építési munkával kapcsolatos létesítmények, építőanyag és törmelékek
elhelyezéséhez, tárolásához szükséges felvonulási terület, az építési tevékenységhez
szükséges jármű által közterület foglalása, mobil illemhely, szaniterkonténer
elhelyezése,
b) közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, csatorna stb.) közterület-használattal
járó karbantartása, építése,

c) szilárdhulladék-gyűjtő konténer 24 órát meghaladó időtartamra közterületre történő
kihelyezése,
d) hirdető-berendezés, reklámtábla elhelyezése, fennmaradása; közterületbe nyúló
átfeszítés, építési reklámháló, cég- vagy címtábla elhelyezése, fennmaradása,
e) pavilon, utcabútor, virágtartó, virágláda, díszhordó, pad, reklámnak nem minősülő
zászló, kivetítő- és videófal-berendezés elhelyezése, fennmaradása,
f) sport-, közösségi, kulturális és családi eseményekkel, adománygyűjtéssel kapcsolatos
rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvény)
megtartásához szükséges közterületek használata, a rendezvényhez kapcsolódó jármű
közterület-foglalása,
g) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet 12. §-ban meghatározottak szerint a közterületi értékesítési tevékenység
végzése,
h) kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez szükséges bármilyen
egyéb közterület használata, és
i) üzemképtelen járművek, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek tárolása.
(2)

E rendelet alkalmazásában közterület-használati hozzájáruláshoz nem kötött
tevékenységek:
a) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó
munkálatok elvégzése,
b) közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos
munkák elvégzése,
c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló
berendezések elhelyezése,
d) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezése, fennmaradása,
e) közigazgatási hatóság hivatalos hirdetményének elhelyezése,
f) elektronikus hírközlési építmények, valamint közmű berendezések, létesítmények
hibaelhárításához szükséges munkák elvégzése.

(3)

E rendelet alkalmazásában nem adható ki közterület-használati hozzájárulás, és az erre
irányuló kérelmet el kell utasítani, ha a kérelem
a) olyan tevékenység gyakorlására irányul, amely jogszabályba vagy hatósági előírásba
ütközik,
b) olyan tevékenység gyakorlására irányul, amely környezetre káros hatással lenne,
c) olyan tevékenység gyakorlására irányul, amely a közbiztonságot vagy az egészséget
veszélyeztetné,
d) olyan közterület használatára irányul, amelyet az önkormányzat egyéb céllal kíván
használni.
3. A közterület-használati hozzájárulás kiadása iránti kérelem

4. § (1)

A közterület-használati hozzájárulást érintő hatósági eljárásban az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)

A kérelem benyújtásakor az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerinti általános
tételű eljárási illetéket kell megfizetni.

5. §

Kérelmező lehet az eljárásban
a) a közterület használó,
b) a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetében az építtető vagy az általa meghatalmazott
személy,
c) a 3. § (1) bekezdés d) pontja esetén az a személy, akinek érdekét a hirdetés szolgálja.

6. § (1)

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a rendelet 1. mellékletét képező
nyomtatványon – vagy azzal egyező adattartalommal – kell előterjeszteni a Pest Megyei
Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) írásban, személyesen, postai úton
vagy – az elektronikus ügyintézés szabályai szerint – elektronikus úton.

(2)

A kérelemnek a közterület-használat tervezett megkezdése előtt legalább 5
munkanappal meg kell érkeznie a Hivatalhoz.

(3)

Különösen indokolt esetben a kérelemnek a közterület-használat tervezett megkezdése
előtt legalább 2 munkanappal meg kell érkeznie a Hivatalhoz.

(4)

Az egy éven túli közterület-használatra irányuló kérelemnek a használat tervezett
megkezdése előtt legalább 30 munkanappal előbb meg kell érkeznie a Hivatalhoz.

(5)

Ha a közterület-használhat halaszthatatlan, méltányolható okból közterület-használati
hozzájárulás hiányában megkezdődött, a közterület-használó haladéktalanul köteles a
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására. Ha a megkezdett
közterület-használat nem felel meg az e rendeletben vagy más jogszabályban foglalt
rendelkezéseknek, a 16. § (4) bekezdésben foglalt jogkövetkezményeket a tényleges
közterület-használat megkezdésének időpontjára visszamenőleg alkalmazni kell.

(6)

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni
az építési szabályozás előírásait, a településképi, településrendezési, közlekedési,
környezetvédelmi zajterhelési, közegészségügyi és köztisztasági, kereskedelmi
szempontokat, és azokat a közterület-használati hozzájárulásban érvényesíteni kell.
Indokolt esetben a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet e szempontok
valamelyikére hivatkozással el lehet utasítani.
4. Hatásköri szabályok

7. § (1)

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemről első fokon – Pest Megye
Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) által átruházott
hatáskörében – a közgyűlés elnöke dönt.

(2)

Az egy évnél hosszabb időtartamra vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti
kérelemről első fokon a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság dönt.

(3)

A közterület-használati hozzájárulást érintő hatósági eljárásban hozott döntés elleni
fellebbezést a Közgyűlés bírálja el.
5. A közterület-használati hozzájárulás

8. § (1)

A közterület-használati hozzájárulásról az Ákr.-ben meghatározott határozatot kell
hozni.

(2)

A közterület-használati hozzájárulás tartalmazza:
a) a közterület-használat célját és időtartamát vagy azt a feltételt, amelynek
bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,
b) a közterület-használat pontosan körülírt helyének, módjának, mértékének és egyéb
feltételeinek pontos meghatározását, a hozzájárulástól eltérő célra vagy mértékben
történő használat tilalmát,
c) a közterület-használati jog átengedésének tilalmát,
d) közterület-használati díj mértékét és megfizetésének módját, vagy a díjfizetés
határidejét, ütemezését, a díjfizetési határidő elmulasztásának jogkövetkezményeit,
e) a 14. § (2) bekezdés alkalmazása esetén a díj mérséklésének vagy elengedésének
jogalapját,
e) a 15-16. §-ban foglaltakra vonatkozó hivatkozásokat.

(3)

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet elutasító végzés tartalmazza a
kérelem elutasításának jogalapját és indoklását.

9. §

Megtagadható a közterület-használati hozzájárulás kiadása azon kérelmezővel szemben
a) akinek az Önkormányzattal szemben igazolt tartozása van,
b) akivel szemben az Önkormányzatnak kártérítés jogcímen fennálló követelése van.

10. § (1)

A közterület-használat megszűnik:
a) a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott idő elteltével vagy feltétel
bekövetkeztével,
b) a közterület-használó halálával, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb szervezet esetén jogutód nélküli megszűnéssel,
c) a bejelentés napján, ha a közterület-használó bejelenti, hogy a közterület
használatával – érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy,
d) ha a használatba adott közterület közterületi besorolása az ingatlan-nyilvántartásban
megszűnik,
e) a közterület-használati hozzájárulás visszavonása esetén.

(2)

A közterület-használati hozzájárulást vissza lehet vonni, amennyiben
a) a közterület-használó a jelen rendeletben, egyéb jogszabályban vagy a közterülethasználati hozzájárulásban előírt kötelezettségét megszegi, és annak felszólításra sem
tesz eleget,
b) a közterület-használó a közterület-használati hozzájárulásban megállapított közterület
használati díjat határidőben nem fizeti meg.

(3)

A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni, ha közterület-használati
hozzájárulás kiadása után jut az Önkormányzat tudomására olyan tény, körülmény,
amely esetén a közterület-használati hozzájárulás nem lett volna kiadható.

11. § (1)

A közterület-használó alaposan indokolt kérelmére visszavonható vagy módosítható a
közterület-használati hozzájárulás, ha a közterület-használótól független okból a
közterület-használat részben vagy egészben nem valósul meg. Ebben az esetben a
közterület-használati díj arányos része a kérelmezőnek visszajár.

(2)

A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető,
azonban a közterület-használathoz közreműködő igénybevételére kerülhet sor, a
közreműködőért a közterület-használó felel.
6. A közterület használati díj

12. § (1)

A közterület-használati hozzájáruláshoz kötött közterület-használatért a közterülethasználó díjat köteles fizetni.

(2)

A közterület-használati díj mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3)

A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulás közlésétől számított 15
napon belül, de legkésőbb a közterület-használat megkezdését megelőző napig kell
megfizetni.

13. § (1)

A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetmétert teljes
négyzetméterként kell figyelembe venni. Hónapokban számított díjkötelezettség esetén
minden megkezdett hónap után meg kell fizetni az egész havi díjat. Hirdető-berendezés,
reklámtábla esetén a tábla m2-ben kifejezett nagyságát kell figyelembe venni.

(2)

A közterület-használó a közterület-használati díjat egy összegben fizeti meg. Ha a
közterület-használati díj az 500.000 forintot meghaladja, részletekben történő
megfizetése is engedélyezhető.

(3)

A közterület-használati díj megfizetése – és a közterület-használatból eredő egyéb
kötelezettségek – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba,
ameddig a közterület-használó az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(4)

A jogosulatlan közterület-használó a közterület-használati díjat a megfizetésre kötelező
határozat alapján a használat mértékére és időtartamára tekintettel köteles megfizetni.

14. § (1)

Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) cég- vagy címtábla, cégér elhelyezéséért, fennmaradásáért,
b) postai levélszekrény elhelyezésével kapcsolatos közterület-használatért,
c) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság
és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,
d) szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezéséért, fennmaradásáért,
e) helyi önkormányzat vagy szervei, intézményei által szervezett rendezvénnyel
kapcsolatos közterület-használatért.

(2)

Közérdekből vagy méltányolható közösségi-, üzleti-, gazdasági- vagy magánérdekből a
kérelmező a díj mérséklése vagy elengedése érdekében indokolással ellátott kérelmet
nyújthat be. A kérelemről a közterület-használati hozzájárulásról döntésre jogosult szerv
dönt.
7. A közterület-használat általános szabályai

15. § (1)

A közterület-használó a közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát vagy annak
hiteles másolatát, és a közterület-használati díj időszerű befizetését igazoló okiratot
köteles a közterület-használat helyszínén tartani.

(2)

A közterület-használó köteles a közterületet és környezetét tisztán tartani, a
közegészségügyi feltételeket betartani, a keletkezett hulladék elszállításáról
gondoskodni, a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkákat elvégezni.

(3)

A közterület-használónak a közterületet úgy kell használnia, hogy ne zavarja sem a
közterület más részeinek, sem a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

(4)

A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályban a tevékenység
folytatásához előírt hatósági engedélyek, egyéb hozzájárulások megszerzését.

16. § (1)

Ha a közterület-használó a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő
módon, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben
vagy időtartamban használja, köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot
haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti
állapotának helyreállítására.

(2)

Az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó
költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az
érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(3)

Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal
helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend,
közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének
elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot
helyreállításának költségeit a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(4)

Az Önkormányzat az (1)-(3) bekezdésben meghatározott esetekben a közterülethasználati díj tízszereséig terjedő közterület-használati díjat jogosult érvényesíteni az
eredeti állapot helyreállításáig.

17. §

A Hivatal képviseletében eljáró személy jogosult a közterület használat ellenőrzésére.

8. A közterület-használat egyes különleges szabályai
18. §

Közterületen építmények elhelyezése a kártalanítási igény kizárásával, a későbbi
átalakítás vagy lebontási kötelezettségének elrendelésével és csak ideiglenes jelleggel
engedélyezhető.

19. §

Közterületen önálló reklámtábla és hirdető berendezés elhelyezésére, meglévő további
fenntartására közterület-használati hozzájárulás csak akkor adható ki, ha
a) a kérelemmel benyújtották az érintett terület méretarányos helyszínrajzát az
elhelyezni kívánt tárgy bejelölésével,
b) a kérelemmel benyújtották a tábla méretére, külső megjelenésére vonatkozó leírást
(rajzot vagy fényképet),
c) az egyébként megfelel a hirdető berendezésekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
d) megfelel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. § kikötéseinek.

20. § A hatósági jelzéssel nem rendelkező vagy üzemképtelen jármű tárolására legfeljebb egy
alkalommal 30 nap időtartamra adható közterület-használati engedély. A határidő
lejárta után a járművet a tulajdonos vagy az üzembentartó költségére a hatóság
elszállíttathatja, az érintett egyidejű értesítésével. Ismeretlen tulajdonos, illetve
üzembentartó esetén az Önkormányzat elszállíttatja a hatósági jelzés nélküli, vagy
üzemképtelen járművet.
9. Záró rendelkezések
21. § (1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

Szabó István s.k.
Pest Megye Közgyűlésének elnöke

INDOKOLÁS
Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 11/2020. (IX.04.) önkormányzati rendeletéhez
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020.
évi LIX. törvény (továbbiakban: törvény) 4. § (1) f) pontja szerint „A különleges gazdasági övezet
fekvése szerinti települési önkormányzat közterületek használati rendjére vonatkozó közterülethasználati szabályokat, a forgalomszabályozásra vonatkozó sajátos előírásokat, továbbá a közterülethasználati díjakat és az ellenőrzés rendjére, a közterületek fenntartására, fejlesztésére és
üzemeltetésére vonatkozó szabályokat, megállapító rendelete a különleges gazdasági övezet
területén csak akkor alkalmazható, ha a Kormány vagy a megyei önkormányzat e törvény
felhatalmazása alapján megalkotott rendelete a különleges gazdasági övezet területére nem állapít
meg eltérő szabályokat.”
A törvény 7. § (2) a) pontja felhatalmazza a megyei önkormányzat közgyűlését, hogy a különleges
gazdasági övezet területén a különleges gazdasági övezetre vonatkozó 4. § (1) bekezdése szerinti
szabályokat rendeletben határozza meg.
A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről 294/2020. (VI. 18.)
Korm. rendelet alapján kijelölt különleges gazdasági övezet (a továbbiakban: övezet) területén a
közterületek használatával kapcsolatos eljárásokban eddig Göd Nagyközség Önkormányzatának a
közterületek használatáról szóló 4/1991. (XI. 20.) önkormányzati rendelete alapján jártuk el.
Az övezet közterületeinek és a hatóságként eljáró Pest Megyei Önkormányzati Hivatal speciális
helyzetére tekintettel szükségesnek tartom egy külön közterület-használati rendelet megalkotását az
övezetre vonatkozóan.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §
A rendelet tárgyi és személyi hatályának megjelölése.
2. §
Értelmező rendelkezések.
3. §
A közterület-használati engedélyhez kötött, engedélyhez nem kötött és engedélyezésből kizárt
tevékenységi körök meghatározása.
4-6. §
A közterület-használat iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok.
7. §
A közterület-használati engedélyezés lefolytatására jogosult szervek.
8-11.
A közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos döntések tartalma és hatálya.
12-14. §
A közterület-használati díj fizetésének szabályai.
15-16. §
A közterület-használat általános szabályai.
18-20. §
A közterület-használat különös szabályai.
21. §
Hatályba léptető rendelkezés

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 11/2020. (IX.04.) önkormányzati rendelete
a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai - a rendeletnek a jelenlegi helyzethez
viszonyítva nincsenek társadalmi következményei. Gazdasági, költségvetési következménye a
rendeletnek, hogy a közterület-használati díjak az önkormányzathoz folynak be.
b) A rendelet környezeti és egészségi következményei - a rendeletnek a jelenlegi helyzethez
viszonyítva nincsenek környezeti, egészségügyi következményei.
c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai - a rendelet többlet adminisztratív terhet
nem keletkeztet.
d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei A rendelet megalkotását szükségessé teszi, övezet közterületeinek és a hatóságként
eljáró Pest Megyei Önkormányzati Hivatal speciális helyzete.
e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek - a
rendelet megalkotása nem igényel többlet feltételeket.

1. melléklet a 11/2020 (IX.04.) önkormányzati rendelethez
KÖZTERÜLET HASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELEM - GÖDI KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET

ILLETÉKBÉLYEG HELYE
3000 Ft

Jogi személy, egyéb szervezet
Megnevezés:
Székhely címe:
Postázási cím (ha a székhelytől eltér)
Adószám:
Képviseletre jogosult személy:
Képviseletre jogosult beosztása:
Képviseletre jogosult e-mail címe:
Képviseletre jogosult telefonszáma:

Természetes személy
Név:
Lakcím:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
Kérelmező e-mail címe:
Kérelmező telefonszáma:

Közterület-használat célja:

Közterület-használat időtartama (-tól-ig)
Közterület-használat leírása, mértéke (m2)

Közterület használat helye (pontos cím,
hrsz., szükség esetén térképes melléklet,
helyszínrajz csatolása)

Egyéb, a rendeletben
szempontok ismertetése

meghatározott

Dátum …………………….

............................................
kérelmező aláírása

2. melléklet a 11/2020 (IX.04.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használat díjai a gödi különleges gazdasági övezetben

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

építési munkával kapcsolatos létesítmények elhelyezése,
fennmaradása, valamint építőanyag és törmelékek
elhelyezéséhez, tárolásához szükséges felvonulási terület, az
építési tevékenységhez szükséges jármű által közterület
foglalása, mobil illemhely, szaniterkonténer elhelyezése
közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, csatorna
stb.) közterület-használattal járó karbantartása, építése
szilárdhulladék-gyűjtő konténer 24 órát meghaladó
időtartamra közterületre történő kihelyezése
hirdető-berendezés, reklámtábla elhelyezése, fennmaradása;
közterületbe nyúló
átfeszítés, építési reklámháló
(hirdetőfelület alapján)
pavilon, utcabútor, virágtartó, virágláda, díszhordó, pad,
reklámnak nem minősülő zászló, kivetítő- és videófalberendezés elhelyezése, fennmaradása
rendezvény
megtartásához
szükséges
közterületek
használata, a rendezvényhez kapcsolódó jármű közterületfoglalása
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 12. §-ban meghatározottak
szerint a közterületi értékesítési tevékenység végzése
kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez
szükséges bármilyen egyéb közterület használata
üzemképtelen járművek, hatósági jelzéssel nem rendelkező
járművek tárolása

70 Ft/m2/nap

40 Ft/m2/nap
1200 Ft/konténer/nap
2 100 Ft/m2/hó

1 500 Ft/m2/hó

esetenkénti megállapítás

10 000 Ft/nap
1 000 Ft/m2/hó
25 000 Ft/hó

