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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 
20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A jelenleg érvényes közterület-használati díjak 2009. január 1. napjával 
kerültek bevezetésre, azóta a díjtételek nem változtak. Az elmúlt három 
évben az összegzett infláció mértéke mintegy 13,5 % volt, amelyet  
legalább részben indokolt érvényesíteni a díjszabás tekintetében is. A 
mellékelt rendelet-tervezetben, átlagosan számítva 11 %-os mértékű 
díjemelésre teszek javaslatot. A javaslat egyben pontosítja az 
önkormányzati rendezvények esetében a díjmentesség biztosításának 
szabályait, amely azért is indokolt, mert a korábban a Nyugati 
Pályaudvarnál bekövetkezett sajnálatos tömegszerencsétlenséget követő 
jogszabályváltozások szükségessé teszik az ilyen típusú rendezvényeknél 
az eljárás gyorsítását.  
 
 
Ú j p e s t, 2012. február 8. 
 
 
 
     
         Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a közterületek használatáról és rendjéről 
szóló – többször módosított - 20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja a …./2012. 
(……) számú rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a közterületek használatáról és rendjéről szóló – többször 

módosított - 20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1. § 

 
A közterületek használatáról és rendjéről szóló – többször módosított - 
20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei és az 
Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok 
által szervezett közterületi rendezvények esetében a polgármester 
részleges vagy teljes mentességet adhat a közterület-használati díj 
megfizetése alól.” 
 

2. § 
 
Az R. 1. számú melléklete közterület-használati díjtételek táblázata 
helyébe az e rendelet melléklete szerinti táblázat lép. 
 

3. §. 
 
Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
  

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
Polgármester 
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melléklet a …/2012. (…...) önkormányzati rendelethez. 
 
 

Közterület-használati díjtételek 
 
 

DÍJTÉTEL KÖZTERÜLET HASZNÁLAT CÉLJA: DÍJÖSSZEG 
a.  a közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 

Kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), összecsukható 
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, cég-és címtábla 
elhelyezése 

1.500,- 
Ft/m2/hó 

b./1. árusítópavilon, paviloncsoport 1.280,- 
Ft/m2/hó 

b./2. közterületi árusítás 2.000,- 
Ft/m2/hó 

b./3. mozgóbolt  2.500,- 
Ft/m2/hó 

c. üzemanyagtöltő állomás, kútkezelő fülke, védőtető, raktár, 
szerelőcsarnok, műhely, kút, tartályok, világítási- és 
reklámberendezések) telepítése 

1.800,- 
Ft/m2/hó 

d./1. közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt teher és 
különleges gépjárművek, valamint ezek vontatványainak 
elhelyezése 3,5 tonna össztömegig 

3.500,- 
Ft/nap/jármű 

d./2. A d./1. pont szerinti járművek 3,5 tonna össztömeg felett 8.200,- 
Ft/nap/jármű 

d./3. üzemképtelen járművek tárolása mellékútvonalon  250,- 
Ft/m2/nap 

e./1. önálló hirdető-berendezés (reklámtábla, vitrin) elhelyezése 5.000,- 
Ft/m2/hó 

e./2. Óriásplakát elhelyezése 20 m2-ig 30.000,- 
Ft/darab/hó 

e./3. Óriásplakát elhelyezése 20 m2 felett 60.000,- 
Ft/darab/hó 

e./4. hirdetőoszlop, zászló elhelyezése  18.000,- 
Ft/darab/hó 

e./5. szórólapterjesztés 500,- Ft/m2/nap 
f. építkezéssel kapcsolatos közterület-használat 

2 m2–t meg nem haladó területre 
 
 

2 m2–t meghaladó területre 
 
 

a nem lakás céljára szolgáló helyiségek  irányadó bérleti 
díjának megállapítása szempontjából különösen kiemelt, 

kiemelt és jelentős területnek minősülő közterületek esetében  

 
60,- Ft/m2/nap 
 
300,- 
Ft/m2/nap 
 
450,- 
Ft/m2/nap 

g./1. Idény jellegű árusítás (pl. dinnye, fenyőfa)  170,- 
Ft/m2/nap 

g./2. alkalmi és mozgó árusítás (Mindenszentek, Halottak napja, 
Karácsony, Szilveszter) 

1.400,- 
Ft/m2/nap 
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g./3. javító és szolgáltató tevékenység 230,- 
Ft/m2/nap 

h.  film-, videó-, tv felvétel 1.200,- 
Ft/m2/nap 

i.. vendéglátói előkert létesítése (terasz, kerthelyiség) 3.000,- 
Ft/m2/hó 

j. szórakoztató, mutatványos tevékenység  1.400,- 
Ft/m2/nap 

k.  használatra még át nem adott közterület ideiglenes 
hasznosítása mezőgazdasági célra (kerthasználat) 

300,- Ft/m2/év 

l./1. iparvállalatok területei, raktárak,  
forgalomnak átadott utcák ideiglenes elzárása, üzembővítés, 
anyagtárolás 

1.800,- 
Ft/m2/hó 

l./2. garázsok elhelyezése 4.200,- 
Ft/m2/év 

l./3. őrzött parkolók létesítése 1.200,-  
Ft/ m2/hó 

l./4. rakparthasználati díjak a Dunapart újpesti szakaszán 600,- Ft/fm/hó 
m. közműves berendezések és létesítmények, valamint az ilyen 

célt szolgáló oszlopok közterületen történő elhelyezése 
400,- Ft/m2/hó 

n. szemét- és hulladék-elhelyezés 60.000,- 
Ft/m3/nap 

 
 


