
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK  
52/2004. (XII.01) r e n d e l e t e  

a közterület-használat szabályozásáról szóló 
28/2004. (VI.02) számú rendeletének 

módosításáról 
 

1. § 
 

A R. 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:  
 

1. számú melléklet 
a 28/2004. (VI.02) rendelethez 

 
közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke 

 
a., A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), 
ernyőszerkezet, fényreklám, konzolos cégér- és reklámtábla, mobil reklámtábla 
 

270,- Ft/m2/hó + ÁFA 
 
1 m2 alatti méret esetén 
 

270,- Ft/db/hó + ÁFA 
 
b,. Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére 

   
45,- Ft/m2/nap 

  
c., Járművek engedély nélküli tárolása  
 

890,- Ft/db/nap 
 
 
d,.  
- Erősáramú vagy közvilágítási oszlopokra szerelhető 2 oldalas fix reklámtáblák, sétányok, 
gyalogutak mellett elhelyezhető állótáblák, álló vagy falra szerelhető vitrines táblák 
 

890,- Ft/m2/hó + ÁFA 
 
1 m2 alatti méret esetén 
 

890,- Ft/db/hó + ÁFA 
 
- Lábon álló fix reklámtáblák (2. számú melléklet a., és b., pontja): 
 

6 m2 reklámfelületű tábla 5275,- Ft/hó + ÁFA 
4 m2 reklámfelületű tábla 3520,- Ft/hó + ÁFA 
2 m2 reklámfelületű tábla 1755,- Ft/hó + ÁFA 

 
e., szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták 
 

890,- Ft/db/hó 
f., Építési munkával kapcsolatban 
 



- állvány             95,- Ft/m2/hó 
 

- építőanyag             45,- Ft/m2/nap 
 
g., Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre 
 

180,- Ft/m2/nap 
 
h., Alkalmi és mozgóárusítás, javító és szolgáltató tevékenység 
 

360,- Ft/m2/nap 
 
i., Film és televízió felvétel, filmvetítés, ha az a gyalogos közlekedést korlátozza 
 

     45,- Ft/m2/nap 
 

j., Vendéglátó-ipari előkert          
 

360,- Ft/m2/hó 
 
k., Kiállítás, vásár, alkalmi vásár          
 

140,- Ft/m2/nap 
 
l., Mutatványos tevékenység            
 

90,- Ft/m2/nap 
 
 

m., Kifeszített transzparens    
 
az első 7 napra           300,- Ft/m2/ + ÁFA 
 
a 8-15 nap közötti időszakra            360,- Ft/m2/ + ÁFA 
     
n., Egyéb tevékenység: a díj mértékét - a fentiek figyelembe vételével - esetenként kell 
megállapítani 

2. § 
 
Ez a rendelet 2005. január 01-én lép hatályba. 
 
Kiskunhalas, 2004. november 29. 
 
 
/: Dr. Várnai László :/        /: Dr. Ferenczi Mária :/ 
    polgármester        jegyző  
 
 
 
Kihirdetés napja: 2004. XII. 01. 
 
 
 
/: Dr. Ferenczi Mária :/ 
 jegyző  


