
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 28/2003 (VI. 1.) SZ. RENDELET 2004. január 1-étől  
 

 
 Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testületének 34/2002 (VI.25.) számú rendelete a közterület-használat rendjével 

és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 
 23/1996. (1X.10.)-, 14/1997. IV.22.)-, 27/1997.(1X.30.)-, 13/1999 (V.25.)-, 23/2000. (VI.06.)-, 

7/2001.(11.27.) 22/2001.(VI1.03) sz. önkormányzati rendelettel módosított    
37/1995. (X1.23.) sz. rendelet módosításáról 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő - testülete az 
1990. évi LXV törvényben kapott felhatalmazása alapján a közterület-
használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
Az alaprendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelettel megállapított 1. sz. 
melléklet lép. 

2. § 
Az alaprendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 
vannak. 

3. § 
E rendelet 2003. január 1.-jén lép hatályba. 

 
I N D O K O L Á S 

1. §-hoz A Képviselő Testület a közterület-használat engedélyezésének eddigi 
tapasztalatai alapján, továbbá az infláció mértékének 
figyelembevételével a rendelet 1. sz. mellékletét módosította. 

2. §-hoz Itt történik rendelkezés arra vonatkozóan, hogy az alaprendelet 
módosítással nem érintett szöveges részei, rendelkezései továbbra is 
hatályosak. 

3. §-hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
B u d a p e s t,  2002. június 20. 
 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. június 25.  
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
           J e g y z ő



HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 28/2003 (VI. 1.) SZ. RENDELET 2004. január 1-étől 2 

1. sz. melléklet 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 34/2002. (VI. 25.) 
sz. rendelete a többszörösen módosított 37/1995. (XI.23.) sz. a közterület-használat 
rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosításáról 

  Díjtétel 
Téte

l 
 

            Közterület-használat  jellege                 "A" kategória "B" kategória 

a/1 Közt.-be 10 cm-en túl benyúló portál, kirakatszekrény,  1.000,- Ft/m2/hó 800,- Ft/m2/hó 
 
a/2 

üzleti védőtető (előtető) összecsukható ernyőszerkezet, 
napernyő, (reklám nélkül) 

 
díjmentes 

 
díjmentes 

a/3 üzlethelyiség előtti árubemutatás, max. 15 m2 730,- Ft/m2/hó 460,- Ft/m2/hó 
a/4 árubemutató vitrin (ép. eng. köteles) 990,- Ft/m2/hó 880,-Ft/m2/hó 
 
b/1 

reklámtábla, hirdetőoszlop,hirdető berendezés, kizárólag 
külterületen 1 m2 felett (ép.eng. köteles) 

 
1700,-Ft/m2/hó 

 
1330,-Ft/m2/hó 

 
b/2 

Cég-, címtábla, fényreklám, útbaigazító, -tájékoztató,- 
reklámtábla, zászló 1 m2 felület alatt (építéi engedély köteles) 

 
660,- Ft/db/hó 

 
660,- Ft/db/hó 

 
b/3 

úttest felett elhelyezett hirdető berendezés, tájékoztató, cég 
vagy címtábla 

 
2000,- Ft/db/hó 

 
1500,-Ft/db/hó 

b4 Bankjegykiadó-, árusító automata elhelyezése 2500,- Ft/db/hó 2000,- Ft/db/hó 
 
b/3 

közlekedésben részt nem vevő reklámhordozó céllal elhelyezett 
jármű tárolása 

 
20.560,-Ft/db/hó 

 
18.150,-Ft/db/hó 

 
b/4 

hirdetések elhelyezésére szolgáló zárható vitrin 1 m2-ig (építési 
engedély köteles) 

 
2200,- Ft/db/hó 

 
2200,- Ft/db/hó 

d/1 nem ép.eng.-hez kötött árusítóhely elhelyezése tiltott 730,- Ft/m2/hó 
d/2 árusító asztal elhelyezése 2 m2-ig tiltott 400,- Ft/m2/hó 
d/3 árusító asztal elhelyezése 2 m2 felett lakóövezeten kívül 1000,- Ft/m2/hó 660,-Ft/m2/hó 
d/4 élelmiszert árusító büfékocsi elhelyezése  tiltott          360Ft/m2/hó 
 
d/5 

kereskedelmi és szolgáltató célú helyiségek által elfoglalt 
terület 6,0 m2-ig (építési engedélyhez kötött) 

 
660,-Ft/m2/hó 

 
660,-Ft/m2/hó 

 
d/6 

kereskedelmi és szolgáltató célú helyiségek által elfoglalt 
terület 6,0-12,0 m2  között (építési  engedélyhez kötött) 

3960,- Ft/hó 
+ a 6 m2 feletti részre 

120,-Ft/m2/hó 

3960,- Ft/hó 
+ a 6 m2 feletti részre 

120,-Ft/m2/hó 
 
d/7 

kereskedelmi és szolgáltató célú helyiségek által elfoglalt 
terület 12,0-18,0 m2  között (építési  engedélyhez kötött) 

4680,- Ft/hó 
+ a 12 m2 feletti részre 

100,-Ft/m2/hó 

4680,- Ft/hó 
+ a 12 m2 feletti részre 

100,-Ft/m2/hó 
 
d/8 

kereskedelmi és szolgáltató célú helyiségek által elfoglalt 
terület 18,0-50 m2  között (építési  engedélyhez kötött) 

5280,- Ft/hó 
+ a 18 m2 feletti részre 

60,-Ft/m2/hó 

5280,- Ft/hó 
+ a 18 m2 feletti részre 

60,-Ft/m2/hó 
d/9 kereskedelmi és szolgáltató célú helyiségek által elfoglalt 

terület 50 m2  felett (építési  engedélyhez kötött) 
7200,- Ft/hó 

+ a 50 m2 feletti részre 
40,-Ft/m2/hó 

7200,- Ft/hó 
+ a  50 m2 feletti részre 

40,-Ft/m2/hó 
d/10 kereskedelmi és szolgáltató célú helyiségek mellett elfoglalt 

terület használata (pl.vendég-parkoló) útkezelői hozzájárulással 
 

120,-Ft/m2/hó 
 

120,-Ft/m2/hó 
d/11 sírkőbemutató 15,0 m2-ig tiltott 660,-Ft/m2/hó 
d/12 sírkőbemutató 15,0 - 50,0  m2 között tiltott 660,-Ft/m2/hó 
d/13 sírkőbemutató 50,0  m2 felett Tiltott 180,-Ft/m2/hó 
e/1 taxik állomáshelye gépkocsinként Fővárosi KGY rendelete szerint díjmentes 
e/2 üzemanyagt. áll., autómosó, őrzött parkoló létesítése szerződés szerint 
e/3 postaláda, levélszekrény, telefonfülke elhelyezése díjmentes díjmentes 
e/4 köztisztasággal kapcs. tárgyak elhelyezése(pl. sószóró) díjmentes díjmentes 
e/5 iparvágány (sínpáronként) elhelyezése 1940,-Ft/m2/hó 1940-Ft/m2/hó 
 
j/1 

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása 
(építési törmelék és betonkeverő tiltott) /természetes személyek 
számára kiadott építési engedély jogerőre emelkedésétől 
számított egy évig díjmentes/ 

 
 

66,-Ft/m2/nap 

 
 

66,-Ft/m2/nap 

j/2 építési konténer tárolása 330,-Ft/db/hét 330,-Ft/db/hét 
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  Díjtétel 
Téte

l 
 

            Közterület-használat  jellege                 "A" kategória "B" kategória 

k/1 burgonya ,- hagyma,-alma,-mirelit árusítása (gépjárműről) 1.000,Ft-nap 1.000,- Ft//nap 
K/2 dinnye árusítása min.80 cm magas árusító pultról  110,- Ft/m2 nap 100,- Ft/m2/nap 
k/3 fenyőfa árusítás dec.6-tól - 24-ig 140,- Ft/m2/nap 140,- Ft/m2/nap 
k/4 nemzeti és vallási ünnepekhez kötődő ajándék és 

kegyszerárusítás, arra külön kijelölt helyen (húsvét, mikulás, 
karácsony, szilveszter, nőnap) 

 
1.000,- Ft/nap 

 
800,-Ft/nap 

k/5 alkalomszerű árusítás pld. virág, koszorú, édesség, mécses stb. 
X.22.-től XI.5.-ig ( kivétel zöldség,- gyümölcs) 

600,-Ft/m2/nap 360,-Ft/m2/nap 

k/6 javító és szolgáltató tevékenység 910,-Ft/m2/hó 490,-Ft/m2/hó 
L film, video- és televízió-felvétel 360,-Ft/m2/nap 140,-Ft/m2/nap 
m/1 mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár 5 napig  

+  ideiglenes reklámtáblák kihelyezése 
 

6000,-Ft/nap 
 

6000,-Ft/nap 
m/2 mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár 5 nap felett minden 

további napra +  ideigl.reklámtáblák kihelyezése 
 

3600-Ft/nap 
 

3600,-Ft/nap 
m/3 mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár felvonulás és 

környezet helyreállítása + ideigl. reklámtáblák kihelyezése 
 

1810 ,-Ft/nap 
 

1810,- Ft/nap 
m/4 nem kereskedelmi jellegű sport, valamint, pihenés, 

kikapcsolódás céljára szolgáló építmények területe 
 

szerződés szerint 
m/5 reklámcélú, vállalkozási rendezvények, termékbemutatók 240,-Ft/m2/nap 2.400,-Ft/m2/nap 
m/6 tűzijáték  3.600,-Ft/nap 2.400,-Ft//nap 
m/7 lakossági rendezvények közösségi célokra (csak terület) Díjmentes Díjmentes 
n/1 közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes 

hasznosításához és használatához 
szerződés szerint 

500. eFt/év díj felett a TUL.Biz. véleményének 
kikérésével 

n/2 közhasználatra még át nem adott közterület hasznosítása 
mezőgazdasági célra 

 
tiltott 

 
90,- Ft/m2/év 

 
o/1 

teher és különleges gépjárművek (kamionok), valamint ezek 
vontatmányainak tárolása  

 
tiltott 

 
tiltott 

o/2 üzemképtelen járművek tárolása tiltott tiltott 
p/1 vendéglátó-ipari előkert 1210-Ft/m2/hó 660,-Ft/m2/hó 
 
p/2 

üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, 
göngyölegek elhelyezése, árukirakodás (sörkonténer is) 

 
190.- Ft/m2/nap 

 
110.- Ft/m2/nap 

r/1 rádiós bázisállomások telepítése 50 m2 -ig tiltott 3300,- Ft/m2/hó 
r/2 rádiós bázisállomások telepítése 50 m2 felett tiltott 3020, Ft/m2/hó 
s Egyéb  (a rendeletben nem szabályozott közterület-használat ) szerződés szerint 500. eFt/év díj felett a 

Bizottságok. véleményének kikérésével  
 
 
 


	I N D O K O L Á S

