
1. sz. melléklet 
A közterület-használati díjak mértékéről 

 

sr. Megnevezés Díj Egység 

1. 
a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, 

hirdető berendezés, cégér, cég- és címtábla elhelyezésére 
600 Ft/m2/hó 

2. 
napilap és hetilap; szerencsejátékban való részvételre 
jogosító jegy árusítására szolgáló pavilonra és árusító 
helyre; 

600 Ft/m2/nap 

3. 

az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pl. 

húsvéti, karácsonyi rendezvények, búcsú, városnap) 

árusítására 

300 Ft/m2/hó 

4. 

önálló hirdető berendezés és köztárgyak (pl. pad, 
figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, 
tartóoszlopok), szobor, emlékmű, emléktábla, díszkút, 
díszmedence, szökőkút, virágláda, alapzatos zászlórúd 
elhelyezéséhez, 

1500 Ft/m2/hó 

5. 

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, 

törmelék, felvonulási és egyéb ideiglenes épület, 

lakókonténer 48 órát meghaladó elhelyezésére 

500 Ft/m2/nap 

6. 
film- és televízió felvételre (amely mind a forgatási 
helyszínre, mind a technikai kiszolgálás részére szól 

100 Ft/nm2/nap 

7. 
kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, mutatványos 

tevékenységek, belépődíjas rendezvények céljára 
300 Ft/m2/nap 

8. 
közút területén kívül gépjármű várakozóhelyek 

létesítéséhez (autóbusz - gépjárművek) 
1500 Ft/hó 

9. 
Személygépjárművek és vontatmányaik 15 napon túli 

állandó, folyamatos jellegű tárolására 
250 Ft/nap 

10. 

közúti közlekedési vállalatoknak a pálya fenntartásához, a 

forgalom biztonságához szükséges anyagok, eszközök 

tárolásához 

10 Ft/m2/hó 

11. 

Közüzemi üzemzavar (víz,csatorna,elektromos hálózat, 

gáz) elhárításához, ha az igénybevétel a 72 óráét 

meghaladja 

50 Ft/m2/hó 

12. 

Tehergépkocsi, autóbusz vagy egyéb jármű és 

vontatmányának ingatlan előtti - 18.00 órától reggel 8.00 

óra közötti időszakban történő - parkolásához 

1000 Ft/nap 

13. 
megállító tábla, átfeszítés (kereskedelmi-hirdető) 

kihelyezéséhez, hirdetések közútra való felfestéséhez    
200 Ft/m2/hó 

14.    

15. eseti engedélyhez kötött, mozgó árusítás  10 000 Ft/db/nap 

16. 
mozgó bolt (rendszeres árusítás pavilonban, gépjárműből, 

..stb.) 
300 000 Ft/db/év 

17. cég- és termékbemutató 800 Ft/m2/nap 

18. 

a közvetlenül közterületre történő kereskedelmi, 

vendéglátó értékesítés vagy kiszolgálás, ill. szolgáltatási 

tevékenység esetén az érintett egység előtti közterület 

részére, 

10 000  Ft/hó     

19. 

Lőrinciben található szolgáltatóegységek (üzlet, 

pénzintézet, posta, stb.) ügyfelei által parkolásra használt 

közterület után  

25 000 Ft/parkoló/év 

20. eseti útvonal behajtási engedély 1000 Ft/alk/gk 

21. rendszeres útvonal behajtási engedély 5000 Ft/hó/gk 

 

 

 


