
 
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére 
 
Tárgy: A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek 

bontásáról és helyreállításáról szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
A Szentgotthárd Város Önkormányzata a Közterületek-használati díjak mértékét utoljára 
2012-ben a 34/2012 (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosította. A jelenlegi díjakat az 
1. számú melléklet tartalmazza.  
Érdemes a díjakat időszakonként felülvizsgálni, hiszen a körülmények időközönként 
megváltozhatnak, korábban fontos szempontok háttérbe kerülhetnek, korábban n em létezett 
új elemek felmerülhetnek melyeket érdemes lenne a rendeletbe beemelni. Nem mellékes az 
sem, hoigy folyamatosan figyeljük a többi hozzánk közelebbi városban alkalmazott díjakat is 
hiszen ezek is érdemesek lehetnek arra, hogy Szentgotthárdon is figyelemmel legyünk rájuk. 
Ezek jegyében készítettük el a mostani előterjesztést.  
 
A jelen testületi előterjesztést megelőzően kikértük az Eszközkezelő Önkormányzati 
Bizottság állásfoglalását a Közterület használati díjak mértékének módosításáról, mely 
bizottság  a februári ülésén foglalkozott ezen témakörrel, s 4 esetben javasoltak módosítást: 
 
1. Árusító Pavilon és egyéb fülkénél magasabb díjtételeket javasoltak (1. Tábla  1. pont) 
2. Közterületen történő tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén jelentősebb összeget kelljen 
fizetni (1. Tábla 4. pont) 
3. Vendéglátóipari előkert – terasz esetén 10%-os emelést javasoltak (1. Tábla 8. pont) 
4. Üzlet előtti árubemutatás esetén is emelést javasoltak (2. Tábla 4. pont) 
 
A mozgatható reklámtranszparenseknél javasolnánk egy módosítást, ill. új tétel bevezetését, 
is „alkalmi transzparens, reklámtranszparensként”ahol napidíjas tétel lenne. Ezt akkor 
alkalmaznánk, ha rövid ideig, max 15 napig kerül kihelyezésre a transzparens. 
A jelenlegi „Mozgatható reklámtranszparens” esetében pedig havi díjat javaslunk 
megállapítani olyan esetekben amikor 15 napnál hosszabb ideig kerül kihelyezésre  a 
transzparens. (2. Tábla 5. pont.)  
 
Az elmúlt 2 évben infláció mértéke elenyésző nagyságú volt, viszont ettől függetlenül 
javasoljuk a díjak újragondolását, mivel azok néhány esetben alacsonynak mondhatók és 
különösen akkor igaz ez, ha a szentgotthárdi összegeket összehasonlítjuk  más városok 
hasonló díjaival. 
 
Az 1.sz. melléklet a jelenlegi közterület használati díjak mértékét mutatja, a 2. sz. 
mellékletben található táblázatok a bizottság által javasolt emelést szemléltetik. 
Természetesen a Képviselő-testületnek joga van ettől eltérő mértékű emelés mellett 
dönteni bármely tétel esetében. 
 
Amint ezt a bevezetésnél már jeleztük, a közterület-használati díjak reálisabb megállapítása 
végett megnéztük más városok Szombathely- Kőszeg- Körmend városokban alkalmazott 
díjakat, melyet a 2. sz. mellékletben szereplő – egyébként a rendeletünk mellékletét képező 
jelenlegi táblázattal azonos táblázatban szemléltetünk, így a T. Testület tételenként is 
könnyebben áttekintheti a jelenlegi szabályozást,  és javasolhat azon módosításokat  vagyis  
az új díjak mértékét.  



Javasoljuk, hogy a rendeletmódosításban meghatározandó most módosuló díjakat csak a 
hatályba lépést  követően  megkötött megállapodásokra javasoljuk alkalmazni, a már 
megkötött megállapodások díjai a szerződések megszűnéséig nem változnak.  

 
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  
Társadalmi: A közterület használni szándékozók körében némi nemtetszést válthat ki a díjak 
emelése, viszont több esetben rákényszeríti őket arra, hogy közterületet felesleges mértékben 
ne használjanak. (Pl. árubemutatás az üzletekben történjen, tűzifa tárolás indokolatlanul 
hosszú ideig ne történjen közterületeken) 
Gazdasági, költségvetési:  
A használati díjak emelése többletbevételt jelent az Önkormányzat számára. 
Környezeti és egészségi következménye: nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: 2012-ben megállapított díjak maradnak alkalmazásban.   

 
Kérem a 3. sz. mellékletben található rendelet módosítás tervezet megvitatását. 
Szentgotthárd, 2015. március 11. 

 
Dr. Dancsecs Zsolt 

                                                                                              jegyző 
. 



1.sz. melléklet: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, 

valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról 
 

Közterület-használati díjak mértéke jelenleg: 
 

1. Tábla 
Sorsz.  Közterület használat megnevezése  „A” körzet  „B ”körzet  Díjfiz.mód 

1.  Árusító pavilon és egyéb fülke 275         140  Ft/m2/hó 

2. 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése (pl. 
állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 
rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

200 140 Ft/m2/nap 
(30 napig) 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése 
esetén további, a pavilonhoz kapcsolódó szükséges 
terület (pl: terasz, egyéb berendezés, bútor 
elhelyezésére; pl.  állami, egyházi ünnepekkor, helyi 
kulturális rendezvényekkor, illetve az azt megelőző 
időszakra)  

100 70 Ft/m2/nap 
(30 napig) 

3.  Gépjármű bérkocsik/személy és tehertaxi/  9.200  -  Ft/db/év 

4. Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. pontja szerinti építési 
munkával kapcsolatos közterület-használat esetén, 
továbbá tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén 

125 100 Ft/m2/hó 

5. Alkalmi árusítás, vásár, édesség, ajándék, léggömb, 
vattacukor, borítékos sorsjegy, virág, fenyőfa, 
zöldség, gyümölcs, könyv stb. 

690 520  Ft/m2/nap 
(15 napig) 

6. Idényjellegű árusítás: 
hírlap, könyv, virág, fenyőfa, zöldség, gyümölcs, 
fagylalt, stb. 

 1.865 1105  Ft/m2/hó 

7. Ideiglenes vendéglátóipari előkert – terasz 
(pl. állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 
rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

500 300 Ft/m2/nap 
(15 napig) 

8. Vendéglátóipari előkert – terasz 
(április 1 – szeptember 30) 
(október 1 – március 31)  

 
370 
260 

 
275 
195 

 Ft/m2/hó 

9.  Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, 
ládák, göngyölegek elhelyezése 

160 85  Ft/m2/hó 

10. Mutatványos tevékenység, cirkusz 215 180  Ft/m2/nap 
11. Üzemképtelen, vagy használaton kívüli jármű 1010 680  Ft/nap/jár 
12. Egyes létesítményekhez szükséges 

gépjármű várakozóhelyek/Bankok 
előtti parkolóhely, pénzszállító autó 
helye, stb./ 

18.400 11.115  Ft/db/év 

13. 
Mozgóárusítás-büféskocsi 

2500 2000 
 Ft/gk/nap 
(15 napig) 

14. Mozgóárusítás-büféskocsi 2500 1500 Ft/m2/hó 
15. Kulturális rendezvény egyedi meghatározás 
16. Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények 

termékbemutató, kiállítás 
920 645  Ft/m2/nap 

17.  Árusító és egyéb automata  1.865 920  Ft/db/hó 
18. Közterületbontás határidőn túli helyreállításából 

adódó közterület foglalás      
önkorm. tulajdonban lévő közút 345 80  Ft/m2/nap 
parkolók,járdák,parkok 200 65 Ft/m2/nap 



földutak,ki nem épített területek - 35 Ft/m2/nap 
19. Parkolóhely megváltási díj parkoló helyenként 92.575  
20. A Filmtörvény hatálya alá tartozó,filmforgatás                      

a forgatási helyszínre                                  
a technikai kiszolgálás helyszínére                              a 
stáb parkolásának biztosítására                   

 
200 Ft/m2/nap 
150 Ft/m2/nap 
100 Ft/m2/nap    

 
 

A fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

2. Tábla 
 
Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke: 

Sorsz.  Közterület használat 
megnevezése 

 1.körzet 2.körzet 3.körzet  díj fiz.mód 

1. Önálló hirdető berendezés  (pl. 
földhöz rögzített),-  hirdetési felület 
után 

Nem 
engedhető 

505 560 Ft/m2/hó 

2. 
Villanyoszlopon elhelyezett hirdető 
berendezés 

Nem 
engedhető 

505 560 Ft/m2/hó 

3. Autóbuszváró reklám 920 - 560 Ft/m2/hó 

4. 
Üzlet előtti árubemutatás       
10 m2 felületig 920 505 560 Ft/m2/hó 
10 m2 felület felett 740 505 560 Ft/m2/hó 

5.  Mozgatható reklámtranszparens 465 380 370 Ft/m2/nap 
6.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

- üzlethomlokzat /portál/ 
kirakatszekrény, hirdető 
berendezés,fényreklám/,cég- és 
címtábla 

150 ------- 115 Ft/m2/hó 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák!  
 

3. tábla 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs 
rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai : 

Sorsz.  Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke: 
1. Városközpont információs táblarendszerén, 

(Gyalogos és kerékpáros információs tábla) 1 db 
táblaelem mérete: 1.000 mm x 100 mm  

 6.900,-Ft/táblaelem/év 

2. Térképes információs tábla hátoldalán, 1 db elem 
mérete: 108 mm x 550 mm (mindkét táblán 
megjelenik) 

 6.900,-Ft/elem/év        (2 
db táblán megjelenik) 

3. Térképes információs tábla hátoldala, reklámfelület 
nagysága 2.40 m2 (táblánként) 

11.500,-Ft/m2/év 

4. A város területén rendszeresített információs 
(Idegenforgalmi információs tábla) táblarendszeren, 
1 db táblaelem mérete: 1.450 mm x 200 mm 

9.200,-Ft/táblaelem/év 

 
A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem tartalmazzák!  



2.sz. melléklet:  
 

 (A vastagon keretezett táblázatban a javasolt értékek láthatók, kék színnel jelöltük az 
Eszközkezelő  Bizottság által javasolt emeléseket, a lila színnel pedig az általunk javasolt 
új tételt jelöltük) 

Közterület-használati díjak mértéke: 
Sorsz.  Közterület használat 

megnevezése 
 
„A” körzet 

 „B ”körzet  Díjfiz.mód Szombathely 4 
körzet 

Kőszeg  2 
körzet 

Körmend 2 
körzet 

1.  Árusító pavilon és egyéb 
fülke 

275 
1200 

        140 
700 

 Ft/m2/hó Vendéglátó: 
1250-690 
Egyéb: 780-
470 

2200 - 
550 

1445 – 
725 

2. Ideiglenes (alkalmi) árusító 
pavilon elhelyezése (pl. 
állami, egyházi 
ünnepekkor, helyi 
kulturális 
rendezvényekkor, illetve az 
azt megelőző időszakra) 

200 140 Ft/m2/nap 
(30 napig) 

Szombathely 
esetében ilyen 
kitelepülésekre 
egyszeri 
használati jog 
megváltását 
alkalmazzák. 

 2150-725 

Ideiglenes (alkalmi) árusító 
pavilon elhelyezése esetén 
további, a pavilonhoz 
kapcsolódó szükséges 
terület (pl: terasz, egyéb 
berendezés, bútor 
elhelyezésére; pl.  állami, 
egyházi ünnepekkor, helyi 
kulturális 
rendezvényekkor, illetve az 
azt megelőző időszakra) 

100 70 Ft/m2/nap 
(30 napig) 

3.  Gépjármű 
bérkocsik/személy és 
tehertaxi/ 

 9.200  -  Ft/db/év    

4.a Közterületen az 1.§ (5) 
bek. 5. pontja szerinti 
építési munkával 
kapcsolatos közterület-
használat esetén, továbbá 
tűzifa 1 hónapon túli 
tárolása esetén 

125 100 Ft/m2/hó 575-115 100 - 50 725 -580 

4.b tűzifa 1 hónapon túli 
tárolása esetén 

600 400     

5. Alkalmi árusítás, vásár,  
édesség, ajándék, léggömb, 
vattacukor, borítékos 
sorsjegy, virág, fenyőfa, 
zöldség, gyümölcs, könyv 
stb. 

690 520  Ft/m2/nap 
(15 napig) 

1250 - 630 1500 - 
500 

1380 – 
695 

6. Idényjellegű árusítás: 
hírlap, könyv, virág, 
fenyőfa, zöldség, 
gyümölcs, fagylalt, stb. 

 1.865 1105  Ft/m2/hó 2520 - 630 1000-500 - 

7. Ideiglenes vendéglátóipari 
előkert – terasz 
(pl. állami, egyházi 
ünnepekkor, helyi 
kulturális 

500 300 Ft/m2/nap 
(15 napig) 

 



rendezvényekkor, illetve az 
azt megelőző időszakra) 
 

8. Vendéglátóipari előkert – 
terasz 
(április 1 – szeptember 30) 
(október 1 – március 31)  

370 
260 
410 
290 

275 
195 
305 
215 

 Ft/m2/hó  
 
1200 - 400 
630 - 210 

 
 
1000-500 
500 - 250 

 
600 - 360 

9.  Üzleti szállítás, vagy 
rakodás alkalmával hordók, 
ládák, göngyölegek 
elhelyezése 

160 85  Ft/m2/hó - - - 

10. Mutatványos 
tevékenység,cirkusz 

215 180  Ft/m2/nap 1050 30 - 15 600 

11. Üzemképtelen, vagy 
használaton 
kívüli jármű 

1010 680  Ft/nap/jár - - Nem 
engedhető 

12. Egyes létesítményekhez 
szükséges 
gépjármű 
várakozóhelyek/Bankok 
előtti parkolóhely, 
pénzszállító autó 
helye, stb./ 

18.400 11.115  Ft/db/év 92400 - 47250 - - 

13. 
Mozgóárusítás-büféskocsi 
 

2500 2000 Ft/gk/nap 
(15 napig) 

2000.-
Ft/gk/nap 

1500 – 
500.-
Ft/m2/nap 

2175.-
Ft/gk/nap 

14. Mozgóárusítás-büféskocsi 2500 1500 Ft/m2/hó   
15. Kulturális rendezvény egyedi meghatározás - - - 
16. Reklámcélú, vagy 

vállalkozási rendezvények 
termékbemutató, kiállítás 

920 645  Ft/m2/nap 460 – 150 
1050 - 840 

500 - 300 725 – 150 

17.  Árusító és egyéb automata  1.865 920  Ft/db/hó 840 – 470.-
Ft/m2/hó 

- 1440 - 
725 

18. Közterületbontás határidőn 
túli helyreállításából adódó 
közterület foglalás      

- - - 

önkorm.tulajdonban lévő 
közút 

345 80  Ft/m2/nap - - - 

parkolók,járdák,parkok 200 65 Ft/m2/nap - - - 

földutak,ki nem épített 
területek 

- 35 Ft/m2/nap - - - 

19. Parkolóhely megváltási díj 
parkoló 
helyenként 

92.575  -  - - 

20. A Filmtörvény hatálya alá 
tartozó,filmforgatás                      
a forgatási helyszínre                                
a technikai kiszolgálás 
helyszínére                              
a stáb parkolásának 
biztosítására                   

200 Ft/m2/nap 
150 Ft/m2/nap 
100 Ft/m2/nap    

 

   

 

 

 

 



 

2. Tábla 
 
Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke: 
 

Sorsz.  Közterület használat 
megnevezése 

 1.körzet 2.körzet 3.körzet  díjfiz.mód Szombathely 
4 körzet 

Kőszeg 2 
körzet 

Körmend 2 
körzet 

1. Önálló hirdető berendezés  
(pl. földhöz rögzített),-  
hirdetési felület után 

  Nem 
engedhető 

505 560   Ft/m2/hó 945-525 1200- 600 2160 - 
725 

2. 
Villanyoszlopon elhelyezett 
hirdető berendezés 

  Nem 
engedhető 

505 560   Ft/m2/hó    

3. Autóbuszváró reklám 920 - 560 Ft/m2/hó 1890-1050 - - 

4. 

Üzlet előtti árubemutatás        Belső ellenőr által csökkenteni 
javasolt tétel 

10 m2 felületig 920 
1100 

505 
700 

560 
800 

Ft/m2/hó 2100- 
1250 

1000- 500 725- 360 

10 m2 felület felett 740 
950 

505 
700 

560 
800 

Ft/m2/hó 

5.a  Mozgatható 
reklámtranszparens 

1200 800 700  Ft/m2/hó 
 
 

630- 190 1200 – 
600.-
Ft/m2/hó 

1080-
340.-
Ft/m2/nap 
max. 3 
m2-ig 

5.b. Alkalmi transzparens, 
reklámtranszparens 

 
300 

 
250 

 
200 

 
Ft/m2/nap 
15 napig 
Új tétel!! 

1250.-
Ft/1-5 
db/nap 

500.-
Ft/m2/nap 

1080-
340.-
Ft/m2/nap 
max. 3 
m2-ig 

6.  Közterületbe 10 cm-en túl 
benyúló 
- üzlethomlokzat /portál/ 
kirakatszekrény, hirdető 
berendezés,fényreklám/,cég- 
és címtábla, 
 

150 ------- 115  Ft/m2/hó 575- 135 1000 - 
500 

- 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

 

3. tábla 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs 
rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai : 

Sorsz.  Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke: 
1. Városközpont információs 

táblarendszerén, (Gyalogos és kerékpáros 
információs tábla) 1 db táblaelem mérete: 
1.000 mm x 100 mm  

 6.900,-Ft/táblaelem/év 

2. Térképes információs tábla hátoldalán, 1 
db elem mérete: 108 mm x 550 mm 
(mindkét táblán megjelenik) 

 6.900,-Ft/elem/év    (2 db 
táblán megjelenik) 



3. Térképes információs tábla hátoldala, 
reklámfelület nagysága 2.40 m2 
(táblánként) 

11.500,-Ft/m2/év 

4. A város területén rendszeresített 
információs (Idegenforgalmi információs 
tábla) táblarendszeren, 1 db táblaelem 
mérete: 1.450 mm x 200 mm 

9.200,-Ft/táblaelem/év 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem tartalmazzák!  
 



3.sz. melléklet: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
/…. (....... ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 
közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, és a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.LXV. tv. 10.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg. 
 

 
1.§. Szentgotthárd Város Önkormányzatának a Közterületek használatáról, rendjéről, illetve a 
közterületek bontásáról és helyreállításáról, valamint a különböző reklámhordozók 
elhelyezéséről szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet)  2. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 
2.§ Ez a rendelet  2015. április   1-n lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépés napját 
követően megkötött megállapodások vonatkozásában kell alkalmazni 
 

 
 
Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester                                                              jegyző 
 
 
Kihirdetve …. napján 

 
 
                                                           Dr. Dancsecs Zsolt  
                                                                       jegyző 

 
 



1. melléklet: a 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet 2. Mellékeltéről 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és a 
közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról és helyreállításáról 
 
1.Tábla 
 
Közterület-használati díjak mértéke: 

Sorsz
. 

 Közterület használat megnevezése  „A” körzet  „B ”körzet  Díjfiz.mód 

1.  Árusító pavilon és egyéb fülke 1200        700  Ft/m2/hó 

2. 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése (pl. 
állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 
rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

200 140 Ft/m2/nap 
(30 napig) 

Ideiglenes (alkalmi) árusító pavilon elhelyezése 
esetén további, a pavilonhoz kapcsolódó szükséges 
terület (pl: terasz, egyéb berendezés, bútor 
elhelyezésére; pl.  állami, egyházi ünnepekkor, helyi 
kulturális rendezvényekkor, illetve az azt megelőző 
időszakra)  

100 70 Ft/m2/nap 
(30 napig) 

3.  Gépjármű bérkocsik/személy és tehertaxi/  9.200  -  Ft/db/év 

4.a Közterületen az 1.§ (5) bek. 5. pontja szerinti építési 
munkával kapcsolatos közterület-használat esetén, 
továbbá tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén 

125 100 Ft/m2/hó 

4.b tűzifa 1 hónapon túli tárolása esetén 600 400 Ft/m2/hó 

5. Alkalmi árusítás, vásár, édesség, ajándék, léggömb, 
vattacukor, borítékos sorsjegy, virág, fenyőfa, 
zöldség, gyümölcs, könyv stb. 

690 520  Ft/m2/nap 
(15 napig) 

6. Idényjellegű árusítás: 
hírlap, könyv, virág, fenyőfa, zöldség, gyümölcs, 
fagylalt, stb. 

 1.865 1105  Ft/m2/hó 

7. Ideiglenes vendéglátóipari előkert – terasz 
(pl. állami, egyházi ünnepekkor, helyi kulturális 
rendezvényekkor, illetve az azt megelőző időszakra) 

500 300 Ft/m2/nap 
(15 napig) 

8. Vendéglátóipari előkert – terasz 
(április 1 – szeptember 30) 
(október 1 – március 31)  

 
410 
290 

 
305 
215 

 Ft/m2/hó 

9.  Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, 
ládák, göngyölegek elhelyezése 

160 85  Ft/m2/hó 

10. Mutatványos tevékenység, cirkusz 215 180  Ft/m2/nap 
11. Üzemképtelen, vagy használaton kívüli jármű 1010 680  Ft/nap/jár 
12. Egyes létesítményekhez szükséges 

gépjármű várakozóhelyek/Bankok 
előtti parkolóhely, pénzszállító autó 
helye, stb./ 

18.400 11.115  Ft/db/év 

13. 
Mozgóárusítás-büféskocsi 

2500 2000 
 Ft/gk/nap 
(15 napig) 

14. Mozgóárusítás-büféskocsi 2500 1500 Ft/m2/hó 
15. Kulturális rendezvény egyedi meghatározás 
16. Reklámcélú, vagy vállalkozási rendezvények 

termékbemutató, kiállítás 
920 645  Ft/m2/nap 

17.  Árusító és egyéb automata  1.865 920  Ft/db/hó 



18. Közterületbontás határidőn túli helyreállításából 
adódó közterület foglalás      
önkorm. tulajdonban lévő közút 345 80  Ft/m2/nap 
parkolók,járdák,parkok 200 65 Ft/m2/nap 

földutak,ki nem épített területek - 35 Ft/m2/nap 
19. Parkolóhely megváltási díj parkoló helyenként 92.575  
20. A Filmtörvény hatálya alá tartozó,filmforgatás                      

a forgatási helyszínre                                  
a technikai kiszolgálás helyszínére                              
a stáb parkolásának biztosítására                   

 
200 Ft/m2/nap 
150 Ft/m2/nap 
100 Ft/m2/nap    

 

2. Tábla 
 
Reklámhordozók elhelyezése szempontjából a Közterület-használati díjak mértéke: 
 

Sorsz.  Közterület használat 
megnevezése 

 1.körzet 2.körzet 3.körzet  díj fiz.mód 

1. Önálló hirdető berendezés  (pl. 
földhöz rögzített),-  hirdetési felület 
után 

Nem 
engedhető 

505 560 Ft/m2/hó 

2. 
Villanyoszlopon elhelyezett hirdető 
berendezés 

Nem 
engedhető 

505 560 Ft/m2/hó 

3. Autóbuszváró reklám 920 - 560 Ft/m2/hó 

4. 
Üzlet előtti árubemutatás       
10 m2 felületig 1100 700 800 Ft/m2/hó 
10 m2 felület felett 950 700 800 Ft/m2/hó 

5.a  Mozgatható reklámtranszparens 1200 800 700  Ft/m2/hó 
5.b Alkalmi transzparens, 

reklámtranszparens 
300 250 200  Ft/m2/nap 

15 napig 
6.  Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 

- üzlethomlokzat /portál/ 
kirakatszekrény, hirdető 
berendezés,fényreklám/,cég- és 
címtábla 

150 ------- 115 Ft/m2/hó 

A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

3. tábla 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő egységes információs 
rendszeren lévő reklámhordozó felületek bérleti díjai : 

Sorsz.  Reklámhordozó megnevezése:  Díj mértéke: 
1. Városközpont információs táblarendszerén, 

(Gyalogos és kerékpáros információs tábla) 1 db 
táblaelem mérete: 1.000 mm x 100 mm  

 6.900,-Ft/táblaelem/év 

2. Térképes információs tábla hátoldalán, 1 db elem 
mérete: 108 mm x 550 mm (mindkét táblán 
megjelenik) 

 6.900,-Ft/elem/év        (2 
db táblán megjelenik) 

3. Térképes információs tábla hátoldala, reklámfelület 
nagysága 2.40 m2 (táblánként) 

11.500,-Ft/m2/év 

4. A város területén rendszeresített információs 
(Idegenforgalmi információs tábla) táblarendszeren, 
1 db táblaelem mérete: 1.450 mm x 200 mm 

9.200,-Ft/táblaelem/év 

   A fenti díjak a táblaelemek előállítási költségét, feliratozását és az ÁFA-t nem tartalmazzák!” 



Indokolás: 
 

1. §-hoz: A Szentgotthárd Város Önkormányzata a Közterületek-használati díjak mértékét 
utoljára 2012-ben a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelettel módosította. Ezért 
javasolt a jelenlegi díjak emelése, továbbá néhány, az életszerű helyzetek 
alkalmazhatósága végett néhány,  új tétel bevezetése.  

 


