
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2011. (VI.21.) önkormányzati rendelete a Kispesti Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 47/1995. (XII. 22.) rendelet 

módosításáról

1.§.

A Kispest  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő közterületek  használatáról  és  a  közterületek 
rendjéről szóló 47/1995.(XII. 22.) rendelet 2. mellékletének helyébe a Melléklet lép.

2.§.

E rendelet 2011. július 1-én lép hatályba, és 2011. július 15-én hatályát veszti.

Gajda Péter dr. Kiss Anna
polgármester     aljegyző

Kihirdetési záradék: 2011. június 21.



Indokolás

Kispest  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő közterületek  használatáról  és  a  közterületek 
rendjéről  szóló 47/1995.(XII.  22.)  rendelet  7  §.  (4)  bekezdése szerint  a  képviselő-testület  a 
közterület-használati díjak mértékét évenként felülvizsgálhatja.

A javasolt díjemelés átlagosan 10%-os, ez alól kivétel a díjtábla 1.a pontja, a 2. a és 3, b. pontja,  
amelyek nem tartalmaznak díjemelésre javaslatot:

− A pavilonok esetében nem javasolunk díjemelést, mivel jelenlegi díjat is elég nehezen 
fizetik meg a pavilon tulajdonosok. Több pavilon jelenleg is zárva van, mivel sem eladni 
sem bérbe adni  nem tudják azt.  Amennyiben a díjakat  megemelnék akkor  az  csak a 
kintlévőségeinket növekednének meg.

− A  reklámhordozók  esetében  azért  nem  javasolt  a  díjmódosítás  mivel  2013-ig  a 
reklámokból a bevétel XXVII-16-59/2008. sz. Publomnt Kft.-vel (volt Europlakát Reklám 
és Hirdetésszervező Kft.) kötött szolgáltatási koncessziós szerződés alapján folyik be. 

− A  díjtáblázat  6.  pontjába  visszaállításra  került  a  díjtétel,  mivel  a  Főváros  Közgyűlés 
30/2010 sz.  rendeletének 49.§.  (3)  bekezdése szerint  az  üzemképtelen gépjárműre  a 
tárolás  helye  szerint  illetékes  önkormányzattól  közterület-használati  engedélyét  kell 
beszerezni. 



Melléklet   a 17/2011. (VI.21.) rendelethez  

2. melléklet a 47/1995.(XII. 22.) rendelethez

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJTÁBLÁZAT

A B C D
1 Közterület-használat célja I.kategória II.kategória III.kategória
2 1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenység
3 a.) pavilon 1360-Ft/m2/hó+ÁFA   863,-Ft/m2/hó+ÁFA   486,-Ft/m2/hó+ÁFA
4 b.) árusításra szolgáló ideiglenes asztal 

elhelyezése
december 01-tól 31-ig

Tiltott

11387,-Ft/m2/hó+ÁFA

2363,-Ft/m2/hó+ÁFA

11387,-Ft/m2/hó+ÁFA

  998,-Ftm2/hó+ÁFA

11387,-Ft/m2/hó+ÁFA
5 c.) gurulókocsi  2625,-Ft/m2/hó+ÁFA 1652,-Ft/m2/hó+ÁFA   816,-Ft/m2/hó+ÁFA
6 d.) alkalmi és mozgóárusítás 1311,-Ft/m2/nap+ÁFA   788,-Ft/m2/nap+ÁFA   524,-Ft/m2/nap+ÁFA
7 e.) fenyőfa árusítás   160,-Ft/m2/nap+ÁFA   160,-Ft/m2/nap+ÁFA   160,-Ft/m2/nap+ÁFA
8 f.) vendéglátóipari előkert 1968,-Ft/m2/hó+ÁFA 1311,-Ft/m2/hó+ÁFA   651,-Ft/m2/hó+ÁFA
9 g.) film és televízió-felvétel  7865,-Ft/m2/nap+ÁFA   656-Ft/m2/nap+ÁFA   470,-Ft/m2/nap+ÁFA
10 h.) árubemutatás üzlethelyiség előtt 1520,-Ft/m2/hó+ÁFA 1265,-Ft/m2/hó+ÁFA   1012,-Ft/m2/hó+ÁFA
11 i.) alkalmi virágárusítás a temető 

környékén X.22-től XI.-5-ig
Tiltott   1012,-Ft/m2/nap+ÁFA   Tiltott

12 2.) Reklámhordozók
13 aa.) 1. óriásplakát és hirdetőoszlop 

12 m2 alatt

ab.) 2. órásplakát és hirdetőoszlop 12-
20 m2-ig

ac.) .3. óriásplakát és hirdetőoszlop 20 
m2 feletti

200000,-Ft/db/hó +ÁFA

35000,-Ft/db/hó+ÁFA

65000,-Ft/db/hó+ÁFA

15000,-Ft/db/hó+ÁFA

20000,-Ft/db/hó+ÁFA

50000,-Ft/db/hó+ÁFA

10000,-Ft/db/hó+ÁFA

15000,-Ft/db/hó+ÁFA

20000,-Ft/db/hó+ÁFA

14 b.) hirdetőtábla 5 m2 alatt (önállóan 
telepített utasváróra, villanyoszlopra-, 
telefonfülkére-, egyéb közterületen 
elhelyezett tárgyra szerelt is

10000,-Ft/hirdető-
felület m2/hó + ÁFA

9000,-Ft/hirdető- 
felület/m2/hó + ÁFA

8000,-Ft/hirdető-
felület/m2/hó + ÁFA

15 c.) 10 cm-en túl benyúló kirakat-
szekrény, védőtető, ernyőszerkezet, 
hirdető-berendezés, cég- és címtábla

 761,-Ft/m2/hó+ÁFA   484,-Ft/m2/hó+ÁFA   315,-Ft/m2/hó+ÁFA

16 3. Szórakoztató tevékenység
17 a.) mutatványos 393,-Ft/m2/nap+ÁFA 265-Ft/m2/nap+ÁFA 131-Ft/m2/nap+ÁFA
18 b.) Kulturális és sport esemény  63,-Ft/m2/nap+ÁFA  63,-Ft/m2-nap+ÁFA 63,-Ft/m2/nap+ÁFA
19 c.) lakosság által szervezett sport és 

kulturális események
Díjmentes Díjmentes Díjmentes

20 4. Építési –szerelési munkálatok
21 a.) állvány, építőanyag tárolása  396,-Ft/m2/hó+ÁFA 396,-Ft/m2/hó+ÁFA  396,-Ft/m2/hó+ÁFA
22 b.) építési konténer tárolása  665-Ft/hét+ÁFA 665,-Ft/hét+ÁFA  665,-Ft/hét+ÁFA
23 c.) forgalomnak átadott utcák lezárása, 

üzembővítés, anyag-tárolás stb. 
céljából

  653,-Ft/m2/hó+ÁFA  531,-Ft/m2/hó+ÁFA  317,-Ft/m2/hó+ÁFA

24 5. őrzött parkoló  1265,-Ftm2/év+ÁFA 1265,-Ft/m2/év +ÁFA 1265,-Ft/m2/év+ÁFA
25 6. Üzemképtelen gépjármű tárolása     Tiltott 10000,-Ft/hó+ÁFA 10000,-Ft/hó+ÁFA
26 7. Egyéb közterület-használat  1576,-Ft/m2/hó+ÁFA   1101,-Ft/m2/hó+ÁFA    784,-Ft/m2/hó+ÁFA

8. Közterület ideiglenes jelleggel 
telekhez történő csatolása

 1012,-Ft/m2/év+ÁFA   1012,-Ft/m2/év+ÁFA   1012,-Ft/m2/év+Á
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