
 

 2/1992. (II. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a közterület-használati díjakról 

1. § Bp. XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. szakaszában foglalt felhatalmazás alapján 
valamint a Főv. Közgyűlés 4/1991. (II. 25.) sz. rendelete 9. szakasz (4) bek. alapján az alábbi 
rendeletet alkotja.  

2. § Pestszentlőrinc-Pestszentimre (Bp. XVIII. ker.) területén e rendelet mellékletében 
meghatározott közterület-használati díjakat kell alkalmazni 1992. március 1-jétől.  

3. § (1) E rendelet 1992. március 1-jén lét hatályba.  
(2) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott, és érvényes közterület-használati 

engedélyeknél e rendeletben megállapított közterület-használati díjakat kell megfizetni 
1992. március 1. után.  

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 3/1991. (VI. 27.) sz. rendelet hatályát 
veszti.  

I N D O K O L Á S 

1. § Az Önkormányzati Törvény, ill. a hivatkozott Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján 
történik a közterület-foglalási díjakra vonatkozó rendelet megalkotása. 

3. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 
közterülethasználati díjakra vonatkozó korábbi rendelete. A rendelet hatálybalépésével 
egyidejűleg, az abban meghatározott díjakat kell alkalmazni a hatálybalépés előtt kiadott és 
érvényes közterülethasználati engedélyek esetében is.  

B u d a p e s t ,   1992. február 27. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk. Dr. Molich Endre sk. 

j e g y z ő polgármester 

2/1992. (II.27.) sz. rendelet a közterület-használati díjakról  melléklet 

Díjtétel Közterület-használat   Díjtétel        kategória 
  jele                                                                               A                  B     
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a  a közterületbe 10 cm-en túl     200  100 
  benyúló üzlethomlokzat  Ft/m2/hó   Ft/m2/hó 
  (portál), kirakatszekrény, 
  üzleti védőtető (előtető), 
  összecsukott ernyőszerkezet,  
  hirdető-berendezés, cég- és  
  címtábla létesítése (fény-  
  reklám) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b/1  nem építési engedélyhez kötött   500    250 
  árusító pavilon, árusító asztal,       Ft/m2/hó       Ft/m2/hó 
  élelmiszert árusító létesítmény 



 
 
  büfékocsi, gurulókocsi) elhelyezése 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b/2  fenyőfa árusítás                                  300               200 
                                                                              Ft/m2 /hó      Ft/m2 /hó 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c/1  taxik állomáshelye gépko-    600    300 
  csinként             Ft/db/év        Ft/db/év 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c/2  üzemanyagtöltő állomás,                  30 - 300        Ft/m2/hó 
  (kútkezelő fülke, védőtető, 
  raktár, szerelőcsarnok, mű- 
  hely, kút, földbeépített ak- 
  nák, tartályok, világítási és 
  reklámberendezések) 
  létesítése 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c/3  iparvágány (sínpáronként)                 1000              1000 
  elhelyezése                                      Ft/fm/év       Ft/fm/év 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d/1  teher- és különleges gépjár-              t  i  l  t  o  t  t 
  művek (kamionok), valamint 
  ezek vontatmányainak elhelye- 
  zése gépjárművenként, von- 
  tatmányonként 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d/2  üzemképtelen járművek    tiltott             2000 
  tárolása                                                                 Ft/db/hó 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
f/1  reklámtábla, hirdetőosz-                      550               400 
  lop (min. 1 m2)                              Ft/m2 /hó     Ft/m2 /hó 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
f/2  árubemutató vitrin      600               500 
                                                                               Ft/m2 /hó     Ft/m2 /hó 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
f/3  útbaigazító, tájékoztató                        100               100 
  tábla (0,5 m2)                                   Ft/db/hó      Ft/db/hó 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
h/1  építési munkával kapcsola-  A természetes szemé- 
  tos állvány, építőanyag  lyek számára kiadott 
  tárolása (építési törme-  építési engedély jog- 
  lékre nem vonatkozik)  erőre emelkedésétől  
       számított egy évig  
       díjmentes! 
                                                                              ------------------------------- 
                                                                                       50                25 
                                                                                 Ft/m2 /hó    Ft/m2 /hó 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
i/1  idényjellegű árusítás                    500              250 
  szezonális mezőgazdasá-                  Ft/m2 /hó    Ft/m2 /hó 
  gi termékek árusítása 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
i/2/a  nemzeti és vallási ünne-                       400              200 
  pekhez kötődő ajándék és                 Ft/m2 /nap   Ft/m2 /nap 
  kegyszerárusítás, arra  
  külön kijelölt helyen 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
i/2/b  alkalomszerű, helyhez kö-                 600              300 
  tött vagy mozgóárusítás                    Ft/m2 /nap     Ft/m2 /nap 



 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
i/3  javító és szolgáltató                               500              250 
  tevékenység                                      Ft/m2 /hó      Ft/m2 /hó 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
j  film- és televízió fel-                  200               100 
  vétel                                                  Ft/m2 /nap    Ft/m2 /nap 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
k/1  vendéglátó-ipari előkert                          400               300 
                                                                                 Ft/m2 /hó      Ft/m2 /hó 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
k/2  üzleti szállítás, vagy ra-              100                50 
  kodás alkalmával hordók,            Ft/m2 /nap   Ft/m2 /nap 
  ládák, göngyölegek elhelye- 
  zése, árukirakodás (sör- 
  konténer is) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
l/1  mutatványos tevékenység,                  300              150 
  kiállítás, vásár                             Ft/m2 /nap     Ft/m2 /nap 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
l/2  mutatványos tevékenység,                 200              100 
  kiállítás, vásár                             Ft/m2 /nap     Ft/m2 /nap 
  11-40 m2-ig 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
l/3  mutatványos tevékenység,             100                50 
  kiállítás, vásár          Ft/m2 /nap     Ft/m2 /nap 
  80 m2 felett 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
m  közhasználatra még át nem           t i l t o t t           30 
  adott közterület hasznosí-                                  Ft/m2 /év 
  tása mezőgazdasági célra 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
n/1  építési engedélyhez kötött            200                100 
  kereskedelmi célú szolgál-           Ft/m2 /hó       Ft/m2 /hó 
  tató célú helyiségek által  
  elfoglalt terület 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
n/2  sport- üdülőintézmények  40                20 
  területe                                         Ft/m2 /év      Ft/m2 /év 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
n/3  iparvállalatok területei,          tiltott            tiltott 
  raktárak, garázsok 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
n/4  forgalomnak átadott utcák             tiltott              100 
  ideiglenes elzárása üzem-                               Ft/m2 /hó 
  bővítési, anyagtárolási, 
  stb. célra 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
„A” kategória: Üllői út teljes szakasza, autóbusz útvonalak, Lakatos, KISZ, 
                      Havanna, Sallai, Alacska lakótelepek területe.  
„B” kategória: az „A” kategóriába nem sorolt minden egyéb közterület   
    
                                                                                                                                                                                                                             
 


