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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

15/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete 

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

sításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-

désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatai-

ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, és épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatá-

rozott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szer-

vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 

1.1.29. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság, 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályza-

táról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004.(VI.2.) önkormányzati rendelet 3. § 

(4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Nem adható közterület-használati engedély:) 

„a) magasabb jogszabályban nem engedélyezett zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes te-

vékenység - kivéve tűzijáték - gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és értékesí-

tésére, szeszesital (kimért és palackozott), továbbá a polgári célú pirotechnikai tevékeny-

ségről szóló 173/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet által pirotechnikai osztályba sorolt ter-

mékek elhelyezésére, tárolására, árusítására a Kiskunhalas Város Önkormányzatának a 

településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete alapján településképi szempont-

ból meghatározó-, és a területi jellegű védelemmel érintett területeken.” 

(2) A közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004.(VI.2.) önkormányzati rendelet 3. § 

(4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Nem adható közterület-használati engedély:) 

„c) a polgármester által a településképi bejelentési eljárás keretében város- és utcaképbe 

nem illőnek minősített tárgyak, berendezések, eszközök létesítésére, elhelyezésére,” 

2. § 

A közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004.(VI.2.) önkormányzati rendelet 5. § (3) 

bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 

(A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:) 

„i) Rendezvény tartása esetén igazolás arról, hogy rendelkezik a területre megrendelt taka-

rítási szolgáltatással.” 

3. § 

A közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004.(VI.2.) önkormányzati rendelet 10. § (5) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(5) Reklámtáblák, hirdető-berendezések, kifeszített transzparensek, reklámot hordozó zászlók 

felületének kiszámításánál, nem a 10. § (3) bekezdés szerinti alapterületet, hanem a hirdetőfe-

lület és az azt hordozó szerkezet együttes felületét kell figyelembe venni. Szerkezetileg több 

elemből álló, de összefüggő berendezés egynek minősül. Önálló betűk vagy ábrák esetében az 

összefüggő szöveg körbehatárolt idomának felületét kell figyelembe venni. 

a) A közterület-használati díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A használatba-vételi díj 

így számítható, összege nem lehet kevesebb, mint 500 Ft. 

b) A közterület-használati díjat határozott idejű engedély esetén egy összegben , határozat-

lan időre szóló engedély esetén a határozatban megállapított gyakorisággal kell megfi-

zetni, a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály által kibocsátott számla és csekk kézhezvételét 

követően, az abban megadott határidőig. 

c) Ötezer forint alatti egyösszegű díjtétel esetén - amennyiben a határozott idejű engedély 

kiadásának akadálya nincs és a kérelmet személyesen (vagy meghatalmazott útján) nyújt-

ják be - a közterület-használat díjáról szóló csekket a Városi Rendészet Közterület-fel-

ügyelete állítja ki. A díj befizetését a kérelmen fel kell tüntetni. 

d) Amennyiben a határozatlan időre kiadott engedély díjtétele változik, erről az engedélyest 

az aktuális számlához csatolt 1.melléklettel kell tájékoztatni. 

e) A közterület használati díj részletekben történő megfizetése - kérelemre - engedélyez-

hető. 

f) A díjszámítás szempontjából egy napnak kell tekinteni a közterület használatát engedé-

lyező, vagy az engedély nélküli közterület használat időszakát és az azért fizetendő díjat 

megállapító határozatban feltüntetett minden naptári napot.” 

4. § 

(1) A közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004.(VI.2.) önkormányzati rendelet 13. § 

(1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Nem kell közterület-használati díjat fizetni:) 

„d) Kerékpártároló létesítésére, elhelyezésére.” 

(2) A közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004.(VI.2.) önkormányzati rendelet 13. §-

a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Amennyiben az engedélyes egy teljes évre, vagy határozatlan időre szóló közterület hasz-

nálat engedélyezését kéri, és a közterület használati díjat mindkét esetnél egy évre előre, egy-

összegben megfizeti, akkor a teljes díjból 5% kedvezményre jogosult.” 

5. § 

A közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004.(VI.2.) önkormányzati rendelet 1. számú. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

6. § 

Hatályát veszti a közterület-használat szabályozásáról szóló 28/2004.(VI.2.) önkormányzati 

rendelet 3. § (4) bekezdés h) pontja. 
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7. § 

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba. 

 

 

Kiskunhalas, 2022. május 26. 

 

 

 

 

 

 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 

 polgármester jegyző   

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztése megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2022. május 27. 

 

 

 

 

         Kollárné dr. Lengyel Linda 

             jegyző 
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1. melléklet 

 

Közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke 

 

a) 

A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló köz-

területről érzékelhető reklámot hordozó be-

rendezés, üzleti védőtető (előtető), ernyő-

szerkezet, árnyékoló, zászló, valamint reklá-

mozási célú alapzatos zászló vagy árnyékoló 

(Ft/m2/hó) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,5124 %-a  

- 1 m2 alatti méret esetén (Ft/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 0,5124 %-a  

- amennyiben e melléklet másik pontja 

alapján azonos területet érintően 

közterület használatért díjtételt fizet, 

akkor a különbözeti területre 

(Ft/m2/hó) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,1863%-a  

b) 

Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére 

(Ft/m2/nap) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,06211 %-a  

c) 

A rendelet 3. § (2) bekezdés m), és n) pont-

jában feltüntetett járművek tárolása 

(Ft/db/nap + ÁFA) 

a mindenkori bruttó minimálbér 1,2732 %-a  

d) 

Erősáramú vagy közvilágítási oszlopokra 

szerelhető 2 oldalas fix reklámtáblák, sétá-

nyok, gyalogutak mellett elhelyezhető álló-

táblák, álló vagy falra szerelhető vitrines táb-

lák, járdamatrica, ide nem érteve a 421/2015. 

(XII.25.) Kormányrendelet 47.§ 34. pontjá-

ban megfogalmazott eszközt (Ft/m2/hó) 

a mindenkori bruttó minimálbér 1,2732 %-a  

- Lábon álló fix reklámtábla 

(Ft/m2/hó) 

 

a mindenkori bruttó minimálbér 1,2732 %-a  

- mobil megállító tábla (Ft/m2/hó) 

 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,5124%-a  

- Építési reklámháló (kivéve 

amennyiben a kivitelező saját 

logóját, cégfeliratát tartalmazza) 

(Ft/m2/hó) 

 

1 m2 – 6 m2 között (Ft/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 3,1055 %-a  

7 m2 – 12 m2 között (Ft/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 4,3478 %-a  

 

13 m2 – 18 m2 között (Ft/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 5,2795  

 

18 m2 felett (Ft/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 6,2111 %-a  

- 1 m2 alatti méret esetén (Ft/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 0,5124%-a  



5 

 

 

e) Szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták 

az ingatlannal tartósan összekötött gép, 

egyéb berendezés (Ft/db/hó +ÁFA) 

a mindenkori bruttó minimálbér 1,2732%-

a 

 

az ingatlannal nem tartósan összekötött 

gép, egyéb berendezés (Ft/db/hó) 

 

a mindenkori bruttó minimálbér 1,2732%-

a 

f) Építési munkával kapcsolatban 

konténer (Ft/db/nap) a mindenkori bruttó minimálbér 0,3105 %-

a  

építőanyag, törmelék (Ft/m2/nap) a mindenkori bruttó minimálbér 

0,06521 %-a  

g) Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre 

1-25 m2 között (Ft/m2/nap) a mindenkori bruttó minimálbér 0,3726 %-

a  

26 -49 m2 között (Ft/m2/nap) a mindenkori bruttó minimálbér 0,1242 %-

a 

50 m2 felett (Ft/m2/nap) a mindenkori bruttó minimálbér 0,0621 %-

a  

A közterület használati díjat sávosan regresszív módon kell számolni és megfizetni. 

h) 

Alkalmi árusítás- és kiárusítás, kézből tör-

ténő mozgóárusítás (jogszabályban engedé-

lyezett termékek) javító és szolgáltató tevé-

kenység, kiállítás, vásár, alkalmi vásár 

(Ft/m2/nap) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,3726 

%-a  

i) 

Film és televízió felvétel, filmvetítés, ki-

vetítő- és videófal berendezés, ha az a 

gyalogos közlekedést korlátozza 

(Ft/m2/nap) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,1863%-

a  

j) 

Mutatványos tevékenység (Ft/m2/nap) a mindenkori bruttó minimálbér 0,1242 %-

a  

100 m2 felett (Ft/m2/ nap) 

 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,0621%-

a  

k) 

Kifeszített transzparens (Ft/m2/nap) a mindenkori bruttó minimálbér 0,3726%-

a  

l) Mozgóárusítás/mozgóbolt 

 

járművel, kerékpárral történő árusítás 

 

Ft/nap/jármű a mindenkori bruttó minimálbér 0,8385%-

a  

Ft/hét/jármű a mindenkori bruttó minimálbér 2,5527%-

a  
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Ft/hó/jármű a mindenkori bruttó minimálbér 8,5093%-

a  

Ft/év/jármű a mindenkori bruttó minimálbér 85,031%-

a  

gépjárművel történő árusítás 

 

Ft/nap/jármű a mindenkori bruttó minimálbér 1,5714%-

a  

Ft/hét/jármű a mindenkori bruttó minimálbér 4,7111%-

a 

Ft/hó/jármű a mindenkori bruttó minimálbér 15,708 %-

a 

Ft/év/jármű a mindenkori bruttó minimálbér 157,0186 

%-a  

m) Járműkiállítás, értékesítés 

kerékpár, motorkerékpár (Ft/db/nap + 

ÁFA) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,6832 %-

a  

egyéb jármű (Ft/db/nap + ÁFA) a mindenkori bruttó minimálbér 1,3726 %-

a  

n) Áru, vagy árubemutatásra, értékesíté-

sére szolgáló tárgy elhelyezése, marke-

ting-hostess tevékenység (Ft/m2/nap) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,2298 

%-a  

 

o) Mutatványos tevékenység, kiállítás, vá-

sár alkalmi reklámhordozói 1-5 napra 

(Ft/db/nap) 

a mindenkori bruttó minimálbér 2,7422 %-

a 

p) A mellékletben fel nem sorolt tevékenység végzése 

kereskedelmi jellegű tevékenység (Ft/m2/nap) a mindenkori bruttó minimálbér 0,5124 %-a  

nem kereskedelmi jellegű tevékenység 

(Ft/m2/nap) 
a mindenkori bruttó minimálbér 0,1366 %-a  

q) Kereskedelmi, vendéglátóegység előkertje, építménye, virág- és ajándéktárgy, hír-

lap árusító pavilon vagy építmény 

0 m2 – 6 m2 között (Ft/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 3,1055 %-

a  

7 m2 – 12 m2 között (Ft/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 4,3478 %-a  

 

13 m2 – 18 m2 között (Ft/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 5,2795 %-a 

 

18 m2 felett (Ft/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 6,2111 %-a  

r) Köztéri órák 

köztéri órák reklámmal (Ft/db/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 3,1055 

%-a  

s) Szórakoztató tevékenységek 

Lovasfogat (Ft/db/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 6,2111 

%-a  

Pónilovaglás (Ft/m2/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 

0,9316 %-a  
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Bringó-hintó (Ft/db/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 

6,2111 %-a 

Elektromos mini autó (Ft/db/hó) a mindenkori bruttó minimálbér 

6,2111 %-a 

Hőlégballon fel és leszállóhellyel 

(Ft/m2/nap) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,6211 

%-a  

Légvár (Ft/m2/nap) a mindenkori bruttó minimálbér 

0,6211 %-a  

Portrérajzolás (Ft/nap) a mindenkori bruttó minimálbér 3,1055 

%-a  

Utcazenélés (Ft/m2/nap) a mindenkori bruttó minimálbér 0,6211 

%-a 

t) Rendezvények 

rendezvény (terület és elhelyezett épít-

mény) (Ft/m2/nap) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,3105 

%-a  

rendezvény (kizárólag karitatív céllal 

vagy ingyenes kulturális) 

0 Ft 

rendezvény (közérdekű, nem reklámcélú 

díjmentes szolgáltatás) 

0 Ft 

rendezvény (kereskedelmi tevékenység) 

(Ft/m2/nap) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,3105 

%-a  

rendezvény (vendéglátó tevékenység) 

(Ft/m2/nap) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,3105 

%-a  

rendezvény (szórakoztató tevékenység) 

(Ft/m2/nap) 

a mindenkori bruttó minimálbér 0,3105 

%-a  

u) Hulladékgyűjtő edények tárolása közterületen (az edényt használó ingatlan tulaj-

donosa (tömblakásoknál a lakóközösség) közterület használati díjat köteles fizetni, 

kivéve a gyűjtőedényeket zárt tárolóban helyezik el, illetve amennyiben ezen zárt tá-

rolóban elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék gyűjtésére szolgáló edény is elhe-

lyezésre került (Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján) 

5000 Ft/ db/hó 

 

 

 


