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1. számú melléklet a 9/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez 

(2/A. számú melléklet a 16/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez) 
 

A közterületek használati díja 
 

 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 
hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj 
tényleges felületre vonatkozik) 

275,- Ft/m2/hó 

 2.  Árusítófülke, pavilon 440,- Ft/m2/hó 

 3. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató 1.100,- Ft/hó 

 4. Személygépkocsinként 550,- Ft/hó 

  Teher- és különleges gépjárművek valamint, ezek
vontatmányainak elhelyezésére 

55,- Ft/m2/hó 

 5. Önálló hirdető-berendezések, táblák 550,- Ft/m2/hó 

  Transzparensek (felülete m2-ben) 55,- Ft/m2/nap 

 6. Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás, 
állványelhelyezés: 

10,- Ft/m2/hó 

  Önerős magánlakás-építésnél: (sávonkénti időszakosan 
emelkedő mértékű) 

10,- Ft/m2/hó  

  - 30 napon belül 10,- Ft/m2/hó 

  - 6 hónapig 15,- Ft/m2/hó 

  - 6 hónapon túl 20,- Ft/m2/hó 

  - Egyéb esetekben: 20,- Ft/m2/hó 

 7. Alkalmi és mozgóárusítás: 440,- Ft/m2/hó 

 8. Vendéglátó-ipari előkert:  440,- Ft/m2/hó 

  Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek 
elhelyezése, árukirakodás 

220,- Ft/m2/hó 

 9. Kiállítás  220,- Ft/m2/nap 

  Alkalmi vásár  550,- Ft/m2/nap 

  Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények 
kivételével: 

10,- Ft/m2/nap 

 10. Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes 
használata 

10,- Ft/m2/nap 

 11. Egyéb helyhasználati díjak:   

 - Nagyközség középpontjában és a főbb közlekedési utak mellett 180,- Ft/m2/nap 

 - Egyéb aszfaltozott, kövezett utak mellett 120,- Ft/m2/nap 

 - Nagyközség egyéb közterületein 60,- Ft/m2/nap 
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2. számú melléklet a 9/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez 

(2/B. számú melléklet a 16/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez) 
 

A vásári- és piaci helypénzek  
 
 
Díjtétel alá eső áruk megnevezése   

Ló, szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly 550,- Ft/db 

Szopós csikó, szopós borjú, sertés 550,- Ft/db 

Malac, juh, kecske, bárány, gida 330,- Ft/db 

Liba, pulyka, nyúl, kacsa 110,- Ft/db 

Tyúk, egyéb baromfi, szárnyas vad 110,- Ft/db 

Pelyhes baromfi 5 darabonként 55,- Ft/db 

Szarvas, őz, dámvad, vaddisznó 550,- Ft/db 

Járművekről való árusítás:   

Gépjármű (kisbusz) + kirakodás m2-enként 1650,- Ft/db 

Tehergépkocsi + pótkocsi és traktor + kirakodás m2-enként 2200,- Ft/db 

Személygépkocsi + kirakodás m2-enként 1100,- Ft/db 

Egy vagy több fogatú kocsiról, szekérről + kirakodás m2-enként 1100,- Ft/db 

Taligáról, oldalkocsis motorkerékpárról, kézi erővel vont kocsiról 
m2-enként/piac   

220,- Ft/db 

Büfé kocsi 2200,- Ft/db 

Sátorban, bódéban árusítás:   

Elfoglalt terület m2 után 275,- Ft/m2 

Padokon, állványokon árusítás:   

Az elfoglalt terület folyóméter (fm) után, padon vagy állványon 
történő árusításnál méterenként 

275,- Ft/fm 

Földön árusításnál:   

Az elfoglalt terület m2 -e után 220,- Ft/m2 

Vegyesek:   

Pecsenyesütők, italkimérők, cukrászok, stb. sátrai után m2-enként 660,- Ft/m2
 

Körhintások, lövészek, egyéb mutatványosok sátrai után m2-enként 
előzetes helyfoglalás naponta 

660,- Ft/m2
 

Körhintások, lövészek, egyéb mutatványosok sátrai után m2-enként 
búcsú napján 

660,- Ft/m2
 

Bazárosok m2-enként 660,- Ft/m2
 

Határozatlan idejű (állandó) árusítóhely esetén m2-enként bérleti díj 
(helyfoglalás havonta) földön, asztalon m2-enként 

175,- Ft/m2/alkalom 

70 éven felüli jászladányinak, a helypénz havi díja 110,- Ft/m2/hó 

Állandó árusítóhely előtt ideiglenes kirakodás m2-enként 220,- Ft/m2 

   

 
 
Nem piaci napokon is ez a díjtétel az érvényes!  Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 


