KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
28/2004. (VI.02.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat szabályozásáról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
1

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény a helyi
önkormányzatokról 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek városképi, városrendezési,
környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák
meg a közterület-használat szabályait.
2. §
(1) A rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat
Kiskunhalas város polgármestere látja el.
(3) A polgármester a (2) bekezdésben foglalt engedélyezi eljárással összefüggő
adminisztrációs feladatokat, a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.
2

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a Harangos téri piac- és vásár, a Május 1 téri piaci
helyhasználat szabályaira.
3

(5) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok
szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal megbízott
ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.
A közterület-használat engedélyezése
3. §
(1) A közterületnek a rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) engedély szükséges.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

1

A rendelet preambulumát a 16/2008.(VI.04.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének napja: 2008.június 4.
A rendelet 2.§ (4) bekezdését a 41/2012. (XI.30.) önk. rendelet módosította. Hatályos: 2012. 12.01.
3
A rendelet 2.§ (5) bekezdését a 24/2016. (X.28.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos: 2016.október 29.
2

4

a./

5

b./

6

c./ alapzatos zászlórúd, köztárgyak, távbeszélő- fülke, fülke nélküli távbeszélőkészülék,
postai létesítmény, totó-lottó láda elhelyezésére,
7

e./ alkalmi-, idényjellegű- és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenység végzésére, áru
bemutatására, értékesítésére szolgáló tárgy elhelyezésére, marketing-hostess tevékenységre,
d./ építési munkával kapcsolatos építési állvány, építőanyag és építési törmeléktárolókonténer elhelyezésére,
8

f./ a közterület egy részének elzárásával járó film- és televízió felvételre,

g./ vendéglátó-ipari előkert, terasz céljára,
h./ kiállítás, sport-, kulturális-, karitatív-, jótékonysági-, és ünnepi rendezvények, szabadtéri
színház, tűzijáték, mutatványos tevékenység céljára,
i./ kerékpártároló kihelyezésére, létesítésére,
j./ zöldfelület igénybevételére,
k./ közterületet elfoglaló vagy közterületbe nyúló árusító automata elhelyezésére,
9

l./

m./ érvénytelen hatósági jelzéssel rendelkező, valamint érvényes hatósági jelzéssel
rendelkező, de üzemképtelen jármű közterületen – legfeljebb 30 napig történő - tárolásához
n./ hatósági jelzés nélküli jármű, mellék-útvonalon 30 napon túl, mellék- és főútvonalnak nem
minősülő közterületen legfeljebb 30 napig történő tárolásához,
p./ a Harangos téri piac- és vásár, a Május 1 téri piac kivételével rendezett vásár, alkalmi
vásár, kiárusítás rendezésére
q./ köztéri kamera, vagy kamera-rendszer elhelyezésére
4

A rendelet 3.§ (2) bek. a.) pontját a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan:
2017.december 2.
5
A rendelet 3.§. (2) bekezdés b) pontját a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül.
Hatálytalan: 2017.december 2.
6
A rendelet 3.§ (2) bekezdés c.) pontját a 37/2006.(XI.29.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés
napja: 2007. január 1.
7
A rendelet 3.§. (2) bekezdés e)pontját a 37/2006.(XI.29.).sz. Rendelet módosította. Hatálybalépésének
napja: 2007. január 1.
8
A rendelet 3.§ (2) bek. f) pontját a 41/2012. (XI.30.) önk. rend. módosította. Hatályos : 2012. 12. 01.
9
A rendelet 3.§. (2) bekezdés l) pontját a 10/2007.(IV.4.) rendelet hatályon kívül helyezte. . Hatálytalan:
2007. április 4.

10

r./ minden olyan cselekmény végzéséhez, vagy állapot létrehozásához, mely a
gyalogosforgalom akadályozásával, vagy a közterület egy részének használatával, lezárásával
jár és a (3) bekezdésben nem szerepel.
/3/ Nem kell közterület-használati engedély:
a./ lakás erkélyének és homlokzatának jogszabályokba nem ütköző díszítéséhez, nem
reklámozási célú napvédő-ernyő elhelyezéséhez,
11

b./ az Önkormányzat által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú,
közterületi létesítmények, köztárgyak, tömegközlekedési várakozó-helyiség, emléktábla,
emlékmű, kegyeleti hely, szobor, díszkút, vízmedence, emlékmű, pad, korlát, figyelmeztető
tábla/berendezés, virágkosár, virágláda, korlát elhelyezéséhez,
c./ az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
d./ a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felette elhelyezett közművek hibaelhárítása
érdekében végzett munkához,
e./ járdaépítéshez szükséges mennyiségű építőanyag elhelyezéséhez, a feltétlenül szükséges
méretű terület lezárásához az építés kezdetétől a befejezéséig.
12

f./ Jelöltek- és jelölő szervezetek által kampány időszakban elhelyezett, a választásokkal
összefüggő tartalmú falragaszok, plakátok, hirdetmények és tájékoztatók elhelyezéséhez
kivéve, ha azokat önálló reklámhordozón helyezték el.
g) felvonulás, aláírásgyűjtés, közvélemény-kutatás, a közterület egy részének elzárásával járó
demonstráció, pártok (választási időszakban jelöltek- és jelölő-szervezetek) által szervezett
rendezvény lebonyolításához,
13

(4) Nem adható közterület-használati engedély:
14

a./ magasabb jogszabályban nem engedélyezett zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes
tevékenység - kivéve tűzijáték - gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és
értékesítésére, szeszesital (kimért és palackozott), továbbá a polgári célú pirotechnikai
tevékenységről szóló 173/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet által pirotechnikai osztályba sorolt
termékek elhelyezésére, tárolására, árusítására a Kiskunhalas Város Önkormányzatának a
Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló
8/2001. (III.01.) önkormányzati rendeletében megnevezett SZ-2 tervben körülhatárolt helyi
városképvédelmi területen.
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A rendelet 3.§ (2) bekezdés r.) pontját a 43/2005.(IX.28.) sz. rendelet módosította. Hatályba lépésének
napja: 2005. szeptember 28.
11
A rendelet 3.§ (3) bekezdés b.) pontját a 42/2017. (XII.1.).önk. rend. módosította. Hatályos:
2017.december 2.
12
A rendelet 3.§ (3) bekezdés f.) pontját a 37/2006.(XI.29.) sz. rendelet iktatta be. Hatálybalépés napja:
2007. január 1.
13
A rendelet 3.§ (3) bekezdésének g) pontját a 10/2007.(IV.4) sz. rendelete iktatta be.
Hatálybalépésének napja: 2007. április 4.
14
A rendelet 3.§ (4) bekezdés a) pontját a 41/2012. (XI.30.) önk. rend. módosította. Hatályos: 2012. dec. 1.

b./ a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
15

c./ a főépítész, vagy a Településfejlesztési Bizottság által város- és utcaképbe nem illőnek
minősített tárgyak, berendezések, eszközök létesítésére, elhelyezésére,
d./ sátorgarázs létesítésére,
e./ elárusító helyek, üzletek környékén áru- és göngyöleg áru tárolására, folyékony hulladék
elhelyezésére, szilárd hulladék hulladéktároló edények kívüli elhelyezésére,
16

f)

g./ építési törmelék törmeléktároló konténeren kívüli tárolására,
h../ olyan tevékenység folytatására, amely jogszabályi tilalomba ütközik,
17

i./

18

j./ A Bethlen Gábor téren és a Hősök terén kereskedelmi, vendéglátó- és szolgáltató
tevékenységhez köthető, építési engedélyt nem igénylő épületek elhelyezésére, továbbá az e
tevékenységekre átalakított járművek elhelyezésére. Nem tartoznak e rendelkezés hatálya alá
a kiállítás, termékbemutatás céljából önállóan kiállított járművek és azon épületek, járművek,
amelyek a város által szervezett vagy engedélyezett rendezvények alkalmából kerülnek
elhelyezésre. E rendelkezés vonatkozásában épület alatt az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló jogszabály fogalom-meghatározását kell érteni.
19

k.)

20

l./

21

m)

n./ pótkocsi, félpótkocsi, munkagép, lovas-kocsi, hintó, 3.500,- kg. megengedett össztömeget
maghaladó autóbusz, gépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény,
különleges jármű, valamint az ebben a pontban fel nem sorolt vontatmány közterületen
történő tárolásához,
p./ hatósági jelzés nélküli jármű mellékútvonalon, érvényes hatósági jelzéssel rendelkező de
üzemképtelen, érvénytelen hatósági jelzéssel rendelkező, jármű közterületen, 30 napon túl
15

A rendelet 3.§ (4) bekezdését a 2/2011. (II.02.) rendelet módosította. Hatályos: 2011.02.02.
A rendelet 3.§. (4) bekezdés f) pontját a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan:
2017.december 2.
17
A rendelet 3.§ (4) bek. i) pontját az 5/2006.(II.01.) rendelet hatályon kívül. Hatálytalan: 2006. február 1.
18
A rendelet 3.§ (4) bekezdés j.) pontját a 14/2017. (IV.28.) rendelet módosította. Hatályos: 2017.április 29.
19
A rendelet 3.§. (4) bekezdés k) pontját a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan:
2017.december 2.
20
A rendelet 3.§ (4) bek. l) pontját a 41/2012. (XI.30.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2012.
12.01.
21
A rendelet 3.§. (4) bekezdés m) pontját a 10/2007. (IV.4.) sz. rendelete hatályon kívül helyezte. Hatálytalan:
2007. április 4.
16

történő tárolásához, valamint a telephelyen történő tárolásra kötelezett jármű, közterületen
tárolásához
22

q./ annak a kérelmezőnek, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában a Polgármesteri
Hivatal nyilvántartása és előzetes közlése alapján közterület-használatból adódó díjhátraléka
van, vagy a korábbi (közterület használattal összefüggő) határozatban foglalt
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve ha az elutasító határozat elkészítése előtt a fennálló
kötelezettségének eleget tett, illetve a Polgármesteri Hivatal közlése alapján megállapítható,
hogy a hátralékát befizette.
23

r./

24

s./
A szakhatóságok közreműködése
4. §

25

A közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolnia kell a kérelemben megjelölt
tevékenység ellátásához jogszabályban előírt hozzájárulásokat.
Az engedély iránti kérelem
5. §
(1) A közterület-használati engedélyt annak (vagy írásos meghatalmazottjának) kell kérnie,
aki a közterületet használni kívánja.
(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmeléktároló-konténer stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt
a kivitelezőnek - kivitelező hiányában - az ingatlan tulajdonosának/használójának kell kérnie.
(3) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a./ 26az engedélyt kérő nevét, állandó lak- /telep/ helyének címét és adószámát,
b./ a közterület-használat célját és időtartamát,
c./ a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
d./ közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetését,
27
e/ reklámberendezés esetében:
- Kiskunhalas Város Polgármesterének településképi bejelentési eljárás keretében hozott
döntését és a bejelentéshez készült dokumentációt.
22

A rendelet 3.§ (4) bek. q) pontját a 41/2012. (XI.30.) önk. rend. módosította. Hatályos: 2012. 12. 01.
A rendelet 3.§ (4) bekezdés r.) pontját a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan:
2017.december 2.
24
A rendelet 3.§. (4) bekezdés s) pontját a 10/2007. (IV.4.) sz. rendelete hatályon kívül helyezte. Hatálytalan:
2007. április 4.
25
A rendelet 4.§-át a 16/2008.(VI.4.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének napja: 2008. június 4.
26
A rendelet 5.§ (3) bekezdés a.) pontját a 37/2006.(XI.29.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés napja: 2007.
január 1.
27
A rendelet 5.§ (3) bek. e) pontját a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. módosította. Hatályos: 2017.december 2.
23

f./ ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos, 2 példányban,
helyszínrajzot, M=1:1000, vagy M=1:500-as léptékben az építmény helyének pontos
megjelölésével,
g./ alkalmi és mozgóárusítás esetén az elárusító-berendezés elbírálására alkalmas terveit,
vagy fényképét két példányban és a helyszínrajzot 1 példányban.
28

h./ Építési engedély köteles tevékenység esetén, továbbá ha a tevékenység végzéséhez
más hatóság engedélye szükséges a jogerős építési engedélyt, illetve a hatóság
hozzájárulását.
Az engedély megadása
6. §
(1)
29
a./ A közterület-használati engedély megadása során figyelembe kell venni a hatályos
jogszabályokat, önkormányzati rendeleteket, a városképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági,
közlekedésbiztonsági, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt
követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek /pl.: iparjogosítvány, működési engedély/
fennállását is.
Alkalmi-és mozgóárusítás, sport és kulturális rendezvény, továbbá mutatványos tevékenység esetén az
engedély megadásának a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.-vel előzetesen megkötött
szemétszállítási szerződés is feltétele.
Mutatványos tevékenység alkalmi reklámhordozóinak elhelyezésre 5 napnál hosszabb időre nem
engedélyezhető.

30

b./

31

c./

(2) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes nevét és állandó lakó - /telep/ helyének címét,
b./ a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel
bekövetkeztéig érvényes.
c./ a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását,
28

A rendelet 5.§ (3) bekezdés h.) pontját a 37/2006.(XI.29.) sz. rendelet iktatta be. Hatálybalépés napja: 2007.
január 1.
29
A rendelet 6.§ (1) bekezdés a.) pontját a 42/2017.(XII.1.) önk. rendelet módosította. Hatályos: 2017. december
2.
30
A rendelet 6.§ (1) bek. b) pontját a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan:
2017.december 2.
31
A rendelet 6.§ (1) bek. c) pontját a 41/2012. (XI.30.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2012. 12.
01.

d./ az engedély megszüntetése vagy visszavonása
helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

esetére

az

eredeti

állapot

e./ közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének
módját.
(3) A közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy:
a./ a közterületet használó köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét
folyamatosan tisztántartani, a téli síkosság-mentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét
elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondoskodni,
b./ az engedély csak az engedélyest, magánszemély esetén annak alkalmazottját és segítő
családtagját, jogi személy esetén annak tagját, vagy megbízottját jogosítja fel a közterület
használatára,
c./ az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, illetve a
létesítményben, vagy hirdető-berendezésen a nevét, vagy az engedély számát (kereskedő
esetében a székhelyet is) jól látható helyen és módon feltüntetni.
32

(4) Az eljárás során hozott érdemi döntést közölni kell:
a./
b./
c./
d./
e./

a kérelmezővel
(minden esetben)
az eljárásban érintett, vagy érdekelt szakhatóságokkal
(minden esetben)
a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztályával (díjfizetési kötelezettség esetén)
Közterület-felügyelettel
(minden esetben)
A hivatal irattárával
(minden esetben)
Az engedély érvénye

7. §
(1) Az engedély
a./ meghatározott idő elteltéig,
b./ a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
c./ visszavonásig
érvényes.
(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító okirat érvénye, vagy a vállalkozás megszűnik.
(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett
időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg
meghatározott időszakra szüneteltethető.
33

(4) A rendelet 3. § (2) bekezdés c./, g./, i./, k./, q./ és r./ pontjában foglaltak kivételével a
közterület-használat csak határozott időre, legfeljebb egy éves időtartamra engedélyezhető.
32

A rendelet 6.§ (4) bekezdését a 37/2006.(XI.29.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés napja: 2007.
január 1.
33
A rendelet 7.§ (4) bekezdését a 17/2016. (VI.30.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.július 5.

A járművek közterületen való tárolásának szabályai
8. §
(1) A rendelet 3. § (4) bekezdés n./ pontjában felsorolt járművek, az ugyanazon pontokban
meghatározott feltételektől eltérően közterülten nem tárolhatók.
(2) Közúton olyan hatósági jelzés nélküli jármű, amely a forgalomban csak ilyen (érvényes)
jelzéssel vehet részt:
a./ főútvonalon nem tárolható,
b./ mellék-útvonalon 30 napig engedély nélkül tárolható,
c./ mellék-útvonalon 30 napon túl kizárólag engedéllyel tárolható,
d./ mellékútvonalnak nem minősülő közterületen 30 napig engedéllyel tárolható.
(3) Főútvonalnak-és mellékútvonalnak nem minősülő közterületen – legfeljebb 30 napig –
engedéllyel tárolható:
a./ hatósági jelzés nélküli jármű
b./ érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de üzemképtelen jármű,
c./ érvénytelen hatósági jelzéssel rendelkező jármű,
(4) Nem tárolható közterületen:
a./ pótkocsi (utánfutó), félpótkocsi, munkagép, lovas kocsi, hintó,
b./ 3.500,- kg. megengedett össztömeget maghaladó autóbusz, gépkocsi, mezőgazdasági
vontató, lassú jármű, járműszerelvény, különleges jármű
c./ az a./ és b./ pontokban fel nem sorolt vontatmány
(5) A Tormássy-, Grósz-, Nagy Szeder utca, Dongéri csatorna, Mártírok útja, Keceli út, Boróka-,
Peterke-, Vári Szabó-, Hírnök-, Margaréta-, Nagy Czirok-, Kamilla-, Orgona-, Pipacs-, Kocsis-,
Páfrány-, Levedula-, Zsigrai-, Grósz utca által határolt városrész: közútjainak határain belül és
közútjainak tartozékain (várakozóhely, pihenőhely), - beleéértve a határoló utcák minkét oldalát továbbá közútnak és tartozékának nem minősülő közterületein 3.500,- kg. legnagyobb megengedett
össztömeget maghaladó gépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény,
különleges jármű nem várakozhat.
34

(6) A jelen rendeletben tiltott módon tárolt járművet az üzembentartó a közterületről a
költségén köteles eltávolítani.

saját

(7) A jármű tulajdonosa, vagy üzembentartója az e rendelet hatálya alá tartozó járművek
esetében köteles a közterület-használati engedélyt, ilyen engedély iránti kérelem - névvel és
lakcímmel ellátott - másolatát a járművön jól látható és olvasható helyen (szélvédőüveg
mögött, vagy más alkalmas helyen) elhelyezni.
(8) Közterület-foglalási engedélyt az üzembentartó kérhet.
(9) Gépjármű tárolására közterület-használati engedély csak határozott időre /legfeljebb 30
napra/ adható ki és nem hosszabbítható meg.
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A rendelet 8.§-ának (5) bekezdését a 10/2007.(IV.4) rendelet iktatta be. Hatályos: 2007. április 4.
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8/A .§
9.§

(1) Ha a tulajdonos /üzembentartó/ a 8. § /1/ - /2/ bekezdésében előírt kötelezettségének nem
tesz eleget, vagy a jármű tulajdonosa /üzembentartója/ ismeretlen, a polgármester - a
rendőrség előzetes értesítését követően - a gépjármű és az abban található tárgyak, eszközök
kijelölt helyre történő elszállítását és tárolását köteles elrendelni a tulajdonos költségére.
A jármű és az abban található tárgyak, eszközök elszállítására és tárolására - külön kötött
megállapodás alapján - gazdálkodó szervezet, vagy más szervezet és természetes személy
/továbbiakban: elszállító/ szerezhet jogosultságot.
(2) Az (1) bekezdés alapján elrendelt elszállítás esetén, a jármű műszaki állapotát az elszállító
és a polgármester - szükség esetén szakértő bevonásával - állapítja meg és arról, valamint a
járműben található dolgokról jegyzőkönyvet köteles felvenni és fényképfelvételt készíteni.
(3) Ha a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója nem állapítható meg, valamint ha az
illetékes rendőrhatóság igazolja, hogy a jármű érvényes forgalmi engedéllyel nem
rendelkezik, akkor a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a talált dolgok tekintetében követendő
eljárásról szóló jogszabály rendelkezései szerint kell eljárni.
(4) Ismeretlen üzembentartó esetén a tervezett elszállítás tényét, a jármű meglévő adatai közül
a forgalmi rendszámát, típusát, az engedély nélküli tárolás helyét a helyi sajtóban járművenként - közzé kell tenni (minimum 15 nappal az elszállítás időpontja előtt).
(5) A szállítás és a tárolás költségei az üzembentartót, hatósági engedéllyel, vagy jelzéssel
nem rendelkező jármű esetében a tulajdonost terheli. A tárolással megbízott csak a felmerült
költségeinek megtérítését követően köteles a járművet igazolt tulajdonosának,
üzembentartójának kiadni.
(6) Az elszállító:
a./ a kijelölt helyre szállított járművek tárolásáról az elszállítás napjától számított 90 napig
gondoskodik,
b./ a járművet az igazolt tulajdonosnak /üzemeltetőnek/ a szállítási, tárolási, őrzési és egyéb
felmerülő költségek kiegyenlítése után köteles kiadni,
c./ a 90 nap elteltével ki nem váltott járműveket, illetve azok tartozékait szakértő felértékelése
alapján értékesítheti,
d./ az értékesítésből befolyt összeget a felszámolt költségek levonása után 1 évig elkülönített
számlán kezeli, ezt követően az összeg az önkormányzatot illeti.
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A rendelet 8/A.§-át a 35/2012. (X.26.) önk. rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2012. okt. 27.

(7) Ha a jármű tulajdonosa /üzembentartója/ csak az elszállítás után állapítható meg, az
elszállító ezt követően köteles a tulajdonost 3 napon belül a szállítási és tárolási költség
megfizetésére és a jármű azonnali elszállítására felszólítani.
(8) A jármű tulajdonosa - az 1 éves elévülési időn belül - az értékesítés során befolyt, de a
költségekkel csökkentett összegre igényt tarthat, s azt követelheti. Amennyiben a költségek az
értékesítés során befolyt összeget meghaladják, úgy a különbözetet a tulajdonos köteles
megfizetni.

A közterület-használati díj mértékének megállapítása
és fizetésének módja
10. §
(1) Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni.
(2) Az engedélyes – az engedély érvényességének idejére számított - közterület-használati
díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve ha azt hatósági intézkedés miatt
kénytelen szüneteltetni, vagy az engedélyező hatóság a szüneteltetéshez az engedélyes
kérelmére hozzájárul.
(3) Az elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a felülnézetből számított vetület
alapterületét kell figyelembe venni.
(4) A létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény
alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.
36

(5) A reklámberendezés felülete a hordozó szerkezettel együtt (befoglaló méret)
értelmezendő, függetlenül a ráhelyezett reklám, hirdetés nagyságától. Szerkezetileg több
elemből álló, de összefüggő berendezés egynek minősül. Önálló betűk vagy ábrák esetében az
összefüggő szöveg körbehatárolt idomának felületét kell figyelembe venni.
a./ A közterület-használati díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A használatbavételi díj így számítható, összege nem lehet kevesebb, mint 500 Ft.
b./ A közterület-használati díjat határozott idejű engedély esetén egy összegben ,
határozatlan időre szóló engedély esetén a határozatban megállapított gyakorisággal
kell megfizetni, a Pénzügyi és Költségvetési Osztály által kibocsátott számla és csekk
kézhezvételét követően, az abban megadott határidőig.
37

c/ Ötezer forint alatti egyösszegű díjtétel esetén - amennyiben a határozott idejű engedély
kiadásának akadálya nincs és a kérelmet személyesen (vagy meghatalmazott útján)
nyújtják be - a közterület-használat díjáról szóló csekket a Városi Rendészet Közterületfelügylete állítja ki. A díj befizetését a kérelmen fel kell tüntetni.
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A rendelet 10.§ (5) bekezdés első mondatát a 17/2016. (VI.30.)önk. rendelet módosította. Hatályos:
2016.július 5.
37
A rendelet 10.§ (5) bek. c) pontját a 41/2012. (XI.30.) önk. rendelet módosította. Hatályos: 2012. 12. 01.

c./ Amennyiben a határozatlan időre kiadott engedély díjtétele változik, erről az
engedélyest az aktuális számlához csatolt 1.sz. melléklettel kell tájékoztatni.
d./ A közterület használati díj részletekben történő megfizetése - kérelemre engedélyezhető.
38

f./ A díjszámítás szempontjából egy napnak kell tekinteni a közterület használatát
engedélyező, vagy az engedélynélküli közterület használat időszakát és az azért fizetendő
díjat megállapító határozatban feltüntetetett minden naptári napot.
39

10/A. §

Emlékmű, emléktábla, emlékhely, emlékpark, kegyeleti hely és szobor
létesítése, elhelyezése
(1) Az ingatlan tulajdonosának, továbbá a Városfejlesztési- és Idegenforgalmi Bizottság
(továbbiakban: bizottság) előzetes hozzájárulása szükséges:
a) emlékmű, emléktábla, emlékhely, kegyeleti hely, szobor közterületen, valamint épület,
építmény, műtárgy közterületről látható homlokzatán, oldalán,
b) továbbá önkormányzati tulajdonú ingatlan és középület területén történő
elhelyezéséhez,
c) emlékpark létesítéséhez.
40

(2)

(4) Nem kell tulajdonosi hozzájárulás amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt
felsorolt létesítmény elhelyezője és az - önkormányzati tulajdonnak nem minősülő - ingatlan
tulajdonosa azonos.
(5) A tulajdonos és a biztosság hozzájárulása nem mentesít a más jogszabályok által előírt
engedélyek beszerzése, valamint feltételek teljesítése alól.
A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása
11. §
(1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes
a./ a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy
b./ díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget,
38

A rendelet 10.§ (5) bekezdés f./ pontját a 63/2005.(XII.21.) sz. rendelet iktatta be. Hatálybalépés napja:
2005. december 21.
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A rendelet 10/A.§-át a 63/2005.(XII.21.) sz. rendelet iktatta be. Hatálybalépés napja: 2005. december
21.
40
A rendelet 10/A.§ (2) bekezdését a 22/2006.(IV.26.) sz. rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2006.
április 26.

c./ a közterület tulajdonosa a használati megállapodást érvényesen felmondta,
41

d./

(2) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát
az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
(3) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot
- minden kártérítési igény nélkül - helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési
/létesítési/ engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély
megadásának feltételeként előírták.
(4) Ha a közterület-használat a (2) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé
vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei
12.§
42

(1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az
engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti
állapotát, saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.
43

(2)

44

(3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az
engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot
engedélyezheti.
(4) A közterületen engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon
elhelyezett reklámhordozó, építmény, létesítmény, eszköz, berendezés, tárgy bontását, illetve
elszállítását (amennyiben az engedélyes az arra vonatkozó felszólításnak nem tesz eleget) a
polgármester az engedélyes költségére köteles elrendelni.
Díjkedvezmény és díjmentesség
13. §
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
45

a./ a szobrok, emlékművek, emléktáblák, emlékhelyek, kegyeleti helyek, dísz-kutak,
vízmedencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és a köztárgyak, törmeléktároló konténer
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A rendelet 11.§ (1) bekezdésének d.) pontját a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül.
Hatálytalan: 2017.december 2.
42
A rendelet 12.§ (1) bekezdését a 41/2012. (XI.30.) önk. rend. módosította. Hatályos: 2012.12.01.
43
A rendelet 12.§ (2) bekezdését a 21/2012. (V.30.)önk. rend. hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2012. V.31.
44
A rendelet 12.§ (3) bekezdését a 41/2012. (XI.30.) önk. rend. módosította. Hatályos: 2012. 12. 01.

elhelyezése, valamint a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek és
fülke, illetve fülke nélküli távbeszélő készülék, postai létesítmény után.
b./ Nem reklámozási célú üzleti védőtető (előtető) ernyőszerkezet elhelyezése esetén.
46

c./ politikai pártok és társadalmi szervezetek, a választási kampány és a választások idején
közterülten elhelyezett plakátjaira, falragaszaira, hirdetményeire és önálló reklámhordozóira a
választást követő 30 napig. A határidőn belül el nem távolított, vagy csak részben eltávolított
plakát, falragasz, hirdetmény után – azok méretétől függetlenül, darabonként minden
megkezdett hónapra vonatkozóan - a rendelet (mindenkori hatályos) 1. számú mellékletének
a./ pontjában meghatározott díjat kell fizetni.
47

d.) Kerékpártároló, vendéglátóipari előkert létesítésére, elhelyezésére.

48

e.) A közterület jótékonysági-, karitatív tevékenység végzéséhez engedélyezett használata
esetén.
49

f.) Közterületen a közcél érdekében elhelyezett, továbbá a saját tulajdon védelmére létesített,
közterületen elhelyezett kamera esetén, amennyiben a kamerát az épület homlokzatára
szerelték.
50

(2) Kiskunhalas város polgármestere – kérelemre – (közcélú non-profit) karitatív,
jótékonysági, környezetvédelmi, ismeretterjesztő, oktatási, művelődési, egészségvédelmi,
kulturális és sport rendezvény, kiállítás, vásár, piac rendezése esetében a közterület-használati
díj megfizetését illetően mentességet adhat.
Szabálysértés esetén alkalmazandó eljárás
51

14. §

Értelmező rendelkezések
15. §
E rendelet alkalmazásában:
45

A rendelet 13.§ (1) bekezdés a.) pontját 63/2005.(XII.21.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés
napja: 2005. december 21.
46
A rendelet 13.§ (1) bekezdés c.) pontját a 37/2006.(XI.29.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés
napja: 2007. január 1.
47
A rendelet 13.§(1) bek. d) pontját a 36/2008. (XI.26.) rendelet módosította. Hatálybalépésének napja:
2009. január 1.
48
A rendelet 13.§ (1) bekezdésének e.) pontját a 41/2012.(XI.30.) sz. rendelet iktatta be. Hatályba
lépésének napja: 2012. 12. 01.
49
A rendelet 13.§ (1) bekezdésének f.) pontját a 43/2005.(IX.28.) sz. rendelet iktatta be. Hatályba
lépésének napja: 2005. szeptember 28.
50
A rendelet 13.§. (2) bekezdését a 41/2012.(XI.30.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének napja:
2012. december 1.
51
A rendelet 14.§-át a 21/2012. (V.30.)önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2012. V.31.

a./

52

A közterület: Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat.
Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészre - az erről szóló külön
szerződés keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.*

Az állami, vagy önkormányzati tulajdonban állás meghatározásakor az ingatlan-nyilvántartás
adatai alapján kell eljárni. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
b./ Alkalmi árusítás: néhány napos /legfeljebb 20 nap/, általában rendezvénnyel
összekötött árusítás.
c./ Mozgó árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett - mobil, vagy
hordozható - árusítóhelyre, illetve berendezésre alapozott kereskedelmi tevékenység.
53

ca./ Idényjellegű árusítás: A zöldség, gyümölcs, fenyőfa, továbbá az Anyák napja-,
Mindenszentek-, és a Nőnapi ünnephez kapcsolódó virágárusítás.
d./

54

e./

Jármű tárolása:
1) A 3500 kg. legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó gépkocsi, autóbusz,
mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, különleges jármű közterületen, nem a
rendeltetésszerű használatából eredő elhelyezése.
2) Hatósági jelzés nélküli, érvénytelen hatósági jelzéssel ellátott, továbbá üzemképtelen jármű
közterületen 24 órát meghaladó elhelyezése, amennyiben jogszabályi tilalomba ütközik.
3) Az 1) pontban felsorolt járművek kijelölt várakozóhelyen történő elhelyezése, amennyiben
az elhelyezés a közlekedési szabályokat sérti, vagy az állapotot behajtási tilalom, vagy
korlátozás megszegésével hozták létre.

Jelen rendelet alkalmazásában közterületről érzékelhető reklámnak minősül a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a településkép védelméről szóló törvény
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.
28.) Korm. rendelet és Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok,
reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott, a
közterületeken, valamint a közterületnek nem minősülő ingatlanon közterületről látható
módon elhelyezett reklámhordozó és reklám.
55

f./ Üzemképtelen jármű: üzemképtelennek kell tekinteni a járművet, ha a tulajdonosa úgy
nyilatkozik, eseti szakértő annak nyilvánította, állapotánál-, vagy látható hiányosságánál
fogva (pl: hiányzik a kereke, kormánykereke lapos a gumiabroncsa, a futómű, vagy
karosszéria elemek jelentősen sérültek) helyváltoztatásra láthatóan képtelen, vagy a közúti
forgalomban nem vehet részt
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A rendelet 15.§ a) pontját a 17/2017. (V.26.) önk.rend. módosította. Hatályos: 2017.május 27-től
A rendelet 15.§ ca.) pontját a 37/2006.(XI.29.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépés napja: 2007.
január 1.
54
A rendelet 15.§ d.) pontját a 42/2017. (XII.1.)önk. rendelet módosította. Hatályos: 2017.december 2.
55
A rendelet 15.§ e) pontját a 10/2007.(IV.4) rendelet módosította. Hatálybalépésének napja: 2007.
április 4.
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g./ Eseti szakértő: szakirányú végzettséggel rendelkező, kellő szakértelemmel rendelkező
személy,
h./ Hatósági jelzés: forgalmi rendszámot tartalmazó tábla, a műszaki érvényességvalamint a környezetvédelmi vizsga érvényességét jelző címke
i./ Érvénytelen hatósági jelzés: amennyiben a rendszámtábla annyira hiányos, vagy azon
olyan mérvű sérülés keletkezett, amiből kifolyólag a rendszám összes betű és számjelzése
nem állapítható meg, a környezetvédelmi érvényességet illetve, műszaki érvényességet
jelző címke hiányzik, vagy az azok bármelyikén található adatok alapján a jármű érvényes
műszaki- és (vagy) környezetvédelmi vizsgával nem rendelkezik,
j./ Út: a közterület járművek közlekedésére szolgáló része,
k./ Építmény: „(az épület, műtárgy gyűjtőfogalma): a rendeltetésére, szerkezeti
megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan
helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér
megváltoztatásával, beépítésével jön létre.”*
56

l./ Emléktábla: A rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt táblának, továbbá
útbaigazító-tájékoztató táblának nem minősülő, tevékenységre nem utaló, hirdetés céljára
szolgáló ábrázolást nem tartalmazó, hanem személyre, eseményre, történésre, állapotra
vagy ezek csoportjára utaló, a figyelmet felhívó emlékező feliratot, fényképet, ábrázolást,
vagy ezeket együttesen tartalmazó tábla, dombormű, illetve a felsorolt jellemzőkkel bíró
más módon létrehozott műtárgy.
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m./ Műtárgy: épületnek nem minősülő, építmény funkciót nem tartalmazó létesítmény

58

n./ Homlokzat: az épület, műtárgy közterületről látható része.

o) Rendeltetésszerű használat: A rendelet 15. § e) pontjának 1) bekezdésében felsorolt járművek
közúti közlekedési szolgáltatás keretében végzett áruszállítás, közúti árufuvarozás,
személyszállítás illetve nem közúti közlekedési szolgáltatás keretében végzett áruszállításhoz
történő igénybevétele.
59

p) Várakozás: Járművel a megállásnál (a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és
lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg - ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5
percig történő egy helyben tartózkodás) hosszabb ideig történő egyhelyben tartózkodás.
60
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q) Közterületi taxiállomás: az önkormányzat vagy az önkormányzat engedélye alapján
létesített olyan taxiállomásként jelölt várakozó hely, ahol az önkormányzat más
jogszabályban meghatározott engedéllyel rendelkező személytaxi szolgáltatást végző
gépjárművek rendeltetésszerű használata során azok várakozására lehetőséget biztosít.
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A rendelet 15.§ l./ pontját a 63/2005.(XII.21.) sz. rendelet iktatta be. Hatálybalépés napja: 2005. december 21.
A rendelet 15.§ m./ pontját a 63/2005.(XII.21.) sz. rendelet iktatta be. Hatálybalépés napja: 2005. december
21.
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A rendelet 15.§ n./ pontját a 63/2005.(XII.21.) sz. rendelet iktatta be. Hatálybalépés napja: 2005. december 21.
59
A rendelet 15.§ o) pontját a 10/2007.(IV.4) rendelet iktatta be. Hatálybalépésének napja: 2007. április 4.
60
A rendelet 15.§ p) pontját a 10/2007.(IV.4) rendelet iktatta be. Hatálybalépésének napja: 2007. április 4.
61
A rendelet 15.§ q) pontját a 20/2010.(XII.01.) sz. rendelet iktatta be: Hatályos 2011. január 1.
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r./

63

s./

A *-gal jelzett fogalmakat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 2. §-a határozza meg.
Záró rendelkezések
16. §
(1) Ez a rendelet 2004. június 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kiskunhalas Város
Képviselő-testületének 22/1994. (IX.20)-, 1/1996. (III.27.)-, 38/1996. (XII.30.)-,
36/1997. (XII.23.)-, 1/1998. (I.28.)-, 9/1998. (III.31.)-, 10/1999. (IV.01)-, 14/1999.
(V.26.)-, 2/2000. (II.01.)-, 7/2000. (II.29.), 4/2001. (II.01.)-, 17/2001. (IV.26.)
39/2001. (XI.30.), 3/2002XII.18.)-, 40/2003.(XII.10.) Ktr. számú rendelete
64

17. §

„Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja”
Kiskunhalas, 2004. május 27.
/: Dr. Várnai László :/
polgármester

/: Dr. Ferenczi Mária :/
jegyző

Kihirdetés napja: 2004. június 02.
/: Dr. Ferenczi Mária :/
Jegyző
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A rendelet 15.§ r) pontját a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2017.december

2.
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A rendelet 15.§ s) pontját a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2017.december

2.
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A rendelet 17.§-át a 21/2009.(X.28.) sz. rendelet iktatta be. Hatályba lépésének napja: 2009. október 28.
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1. számú melléklet a 28/2004.(VI.02.) önkormányzati rendelethez
közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke

a) A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló közterületről érzékelhető reklámot hordozó
reklámberendezés, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, reklámozási célú alapzatos zászló
825,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén
825,- Ft/m2/hó + ÁFA
b) Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére
100,-Ft/m2/nap
c) A rendelet 3. § (2) bekezdés m., és n., pontjában feltüntetett járművek tárolása:
2.050- Ft/db/nap
d) Erősáramú vagy közvilágítási oszlopokra szerelhető 2 oldalas fix reklámtáblák, sétányok,
gyalogutak mellett elhelyezhető állótáblák, álló vagy falra szerelhető vitrines táblák,
járdamatrica
2.050,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén

2.050,- Ft/m2/hó + ÁFA

-Lábon álló fix reklámtáblák
6 m2 reklámfelületű tábla
4 m2 reklámfelületű tábla
2 m2 reklámfelületű tábla

12.000,- Ft/hó + ÁFA
8.060,- Ft/hó + ÁFA
4.020,- Ft/hó + ÁFA

e) szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták
2.050,- Ft/db/hó
f) Építési munkával kapcsolatban
- állvány

6,- Ft/m2/nap

- építőanyag

105,- Ft/m2/nap

g) Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre
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A rendelet 1. sz. mellékletét a 17/2016. (VI.30.) önk. rendelet módosította. Hatályos: 2016.július 5.

590,- Ft/m2/nap
h) Alkalmi árusítás- és kiárusítás, kézből történő mozgóárusítás (jogszabályban engedélyezett
termékek) javító és szolgáltató tevékenység
825,- Ft/m2/nap
i) Film és televízió felvétel, filmvetítés, ha az a gyalogos közlekedést korlátozza
110,- Ft/m2/nap
j)k) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár

460,- Ft/m2/nap

l.) Mutatványos tevékenység

200,- Ft/m2/nap

m) Kifeszített transzparens

825,- Ft/m2/ + ÁFA/nap

n) Mozgóárusítás/mozgóbolt
járművel történő árusítás
1.350,- Ft/nap/jármű
4.110,- Ft/hét/jármű
13.700,- Ft/hó/jármű
13.690,- Ft/év/jármű
gépjárművel történő árusítás
2.530,- Ft/nap/jármű
7.585,- Ft/hét/jármű
25.290,- Ft/hó/jármű
252.800,- Ft/év/jármű
o)Járműkiállítás, értékesítés
kerékpár, motorkerékpár

1.100,- Ft/db/nap

egyéb jármű

2.210,- Ft/db/nap

p) Áru, vagy árubemutatásra, értékesítésére szolgáló tárgy elhelyezése, marketing-hostess
tevékenység
370,- Ft/m2/nap
q)Mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár alkalmi reklámhordozói 1-5 napra:
4.415- Ft/nap
r) Sport-, kulturális és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték
220,- Ft/m2/nap

s) Zöldfelület jelen mellékletben felsoroltaktól eltérő célú igénybevétele
825,- Ft/m2/nap
t) Közterületen elhelyezett kamera
6.625,- Ft/kamera/hó
-

egy hónapnál rövidebb időre
220,- Ft/kamera/nap

u) A mellékletben fel nem sorolt tevékenység végzése

kereskedelmi jellegű tevékenység
825,- Ft/ m2/nap
nem kereskedelmi jellegű tevékenység
220,- Ft/ m2/nap
amennyiben a terület nem állapítható meg 1.100,- Ft/nap
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2. számú melléklet 28/2004.(VI.02.) számú önkormányzati rendelethez
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3. számú melléklet a 28/2004. (VI.02.) számú önkormányzati rendelethez
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A rendelet 2. sz. mellékletét a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan:
2017.december 2.
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A rendelet 3. sz. mellékletét a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan:
2017.december 2.
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4. melléklet a 28/2004. (VI.02.) számú önkormányzati rendelethez

A rendelet 4. sz. mellékletét a 42/2017. (XII.1.) önk. rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan:
2017.december 2.

