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 Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

A közterület használat szabályairól szóló 28/2004. (VI.2.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 2., 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében, Kiskunhalas 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat szabályairól 
szóló 28/2004. (VI.2.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 
1.számú melléklete lép.   

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2020. július 01. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Kiskunhalas, 2020. június 25. 
 
 
 
 
 
 
 
  /:Fülöp Róbert:/    /:Kollárné dr. Lengyel Linda:/ 
  polgármester           jegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2020. június 29. 
 
 
 
        /:Kollárné dr. Lengyel Linda:/ 
               jegyző 
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“1.számú melléklet 

 
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  
 
1 m2 alatti méret esetén 
 

825,- Ft/m2/hó 
 
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 + ÁFA 
 
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  
 
1 m2 alatti méret esetén  2.050,- Ft/m2/hó  
 
-Lábon álló fix reklámtáblák 
 
  6 m2 reklámfelületű tábla  12.000,- Ft/hó  
  4 m2 reklámfelületű tábla  8.060,- Ft/hó  
  2 m2 reklámfelületű tábla  4.020,- Ft/hó  
 
e) szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták 

 
- az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés 

2.050,- Ft/db/hó + ÁFA 
 

- az ingatlannal nem tartósan összekötött gép, egyéb berendezés 
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  

 

1-25 m2 között: 590,- Ft/m2/nap 
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26 - 49 m2 között: 200,- Ft/m2/nap 

50 m2 felett: 100, - Ft/m2/nap 
 
A közterület használati díjat sávosan regresszív módon kell számolni és megfizetni. 
 
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//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 + ÁFA 

 
egyéb jármű   2.210,- Ft/db/nap + ÁFA 
 
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 (a meghirdetett 
esemény kezdését megelőzően): 
 
     4.415- Ft/nap 
 
r) Sport-, kulturális és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték  
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     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” 
 

 
 

 
 


