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40/2005. (X. 04.) Budapest XVIII. kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
szóló – 46/2004. (IX. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel,  38/2004. (VI. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 50/2003. (XII. 23.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított  - 28/2003. (VII. 01.)  
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint Budapest Főváros 
Közgyűlésének 59/1995. (X. 20.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, 
38/2004. (VI. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel, 50/2003. (XII. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel módosított  28/2003. (VII. 01. ) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja:  

1. § A Rendelet 3. § (3) bekezdésének p) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
p)   A 61/2002. (X. 18.) Fővárosi Közgyűlés rendelet 39. § (3) bekezdésében megjelölt 

esetben, 
2. § A Rendelet 6. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(2) A közterület-használati hozzájárulás hirdető-berendezések és pavilonok elhelyezése 
esetén legfeljebb 3 évre adható. 
3. §  A Rendelet 10. § (3) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: 

(3) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell: 
a) a kérelmezővel, 
b) a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  

Polgármesteri Kabinet Iroda Közterület-felügyeleti és Hatósági Ellenőrzési Csoportjával. 
c) a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Hatósági Iroda  Ügyfélszolgálati Csoportjával. 
4. §  A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A polgármester közterület-használati ügyekben hozott döntése ellen a Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett 
fellebbezéssel lehet élni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, melyet a 
XVIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városgazdálkodási Irodáján kell 
benyújtani. A fellebbezési kérelemről a Képviselő-testület dönt. 
5. § A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

(2) Az eljárásra az 1990. évi LXV. törvény 109. § -ának keretei között a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény az 
irányadó. 



MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

2 

6. §  A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 

7. § (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2005. október 5-én lép hatályba.  
(2) Jelen rendelet 3-6. §-ai 2005. november 1-jén lépnek hatályba. 
(3) A Rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 
Budapest, 2005. szeptember 29. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

A Rendelet módosítását a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 
47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat közterület-használat 
engedélyezésére vonatkozó rendelet előírásainak változásai, az elmúlt időszak gyakorlati 
tapasztalatai és a díjtáblázat tételeinek infláció mértékére tekintettel szükséges felülvizsgálata 
indokolják. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), 2005. november elsejétől hatályba lépő 
rendelkezései miatt válik szükségessé a Rendelet módosítása. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: A közterület –használati hozzájárulás beszerzésére vonatkozó hivatkozások  
között a vonatkozó jogszabályhely megjelölését pontosítja. 

2. §-hoz: A közterület-használat időtartamára vonatkozó rendelkezések között a 
pavilonokra vonatkozó időtartamot módosítja.  

3. §-hoz: A közterület-használati hozzájárulás megtagadásának esetkörét egészíti ki. 
4. §-hoz: A fellebbezésre vonatkozó előírásokat pontosítja. 
5.  §-hoz: A Ket. hatályba lépésére tekintettel szükséges a jogszabályhely módosítása.  
6. §-hoz: A Képviselő-testület a közterület-használat engedélyezésének eddigi tapasztalatai 

alapján, továbbá az infláció mértékének figyelembevételével módosított díjtételeket 
tartalmazó melléklet életbeléptetéséről rendelkezik. 

7. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
Budapest, 2005. szeptember 29. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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1. sz. M E L L É K L E T 
 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  40/2005. (X. 04.). számú  rendelete a   többször módosított 28/2003.(VII.01.) 
számú a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendeletéhez  

 

Tétel Közterület-használat  jellege „I.” kategória 
kiemelt 

„II.” kategória 
minősített 

„III.” kategória 
egyéb 

a/1 Közterületbe 10 cm-en túl benyúló 
portál, kirakatszekrény  1.710,- Ft/m2/hó  1.320,- Ft/m2/hó  1030,-Ft/m2/hó 

a/2 üzleti védőtető (előtető)  díjmentes 

a/3 üzlethelyiség előtti árubemutatás, 
max. 10,0 m2  1.370 - Ft/m2/hó  1.140,- Ft/m2/hó  920,- Ft/m2/hó 

a/4 árubemutató vitrin (ép. engedély 
köteles)  1.710- Ft/m2/hó 1.195,- Ft/m2/hó  1.080,-Ft/m2/hó 

b/1 
reklámtábla, hirdetőoszlop, hirdető 
berendezés, kizárólag külterületen  
1 m2 felett (építési engedély 
köteles) 

 2.280,-Ft/m2/hó  2.170,- Ft/m2/hó  1.710,-Ft/m2/hó 

b/2 
Cég-, címtábla, fényreklám, 
útbaigazító, -tájékoztató,- 
reklámtábla 1 m2 felület alatt 
(építési engedély köteles) 

 1.140,- Ft/db/hó  920,- Ft/db/hó  920,- Ft/db/hó 

b/3 úttest felett elhelyezett hirdető 
berendezés, zászló  11.400,- Ft/db/hó 6.360,-Ft/db/hó  5.700,-Ft/db/hó 

b/4 
hirdetések elhelyezésére szolgáló 
zárható vitrin 1 m2-ig  (építési 
engedély köteles) 

 4.750,-Ft/db/hó  3.420,- Ft/db/hó  2.850,- Ft/db/hó 

b/5 
Közterületen álló építményre, pavilonra, 
nyílt szerkezetű elárusító pultra 
felszerelt reklám, reklámhordozó 
berendezés   

5.000,- Ft/m2/hó 4.000,- Ft/m2/hó 3.000,- Ft/m2/hó 

b/6 Építési reklámháló 200,- Ft/m2/hó 150,- Ft/m2/hó 100,- Ft/m2/hó 

c/1 

Árusításra szolgáló ideiglenes 
asztal elhelyezése max. 3 m2-ig  
virág (csak a temetők környékén) pattogatott 
kukorica-, vattacukor jégkrém-, fagylalt-, 
csomagolt édesség 

tiltott  1.990 Ft/m2/hó  1.600,- Ft/m2/hó 

c/2 árusító asztal elhelyezése  2 m2 
felett lakóövezeten kívül tiltott  1.140,- Ft/m2/hó 

c/3 élelmiszert árusító büfé-kocsi 
elhelyezése tiltott  11.410,-Ft/db/hó  9.170,- Ft/db/hó 

c/4 
kereskedelmi és szolgáltató célú 
helyiségek által elfoglalt terület  6,0 
m2-ig (építési engedélyhez kötött) 

 1.710,-Ft/m2/hó  1.540,-Ft/m2/hó  1.540,-Ft/m2/hó 

c/5 
kereskedelmi és szolgáltató célú 
helyiségek által elfoglalt terület  
6,0-18,0 m2  között  
(építési engedélyhez kötött) 

 10.260,- Ft/hó 
+ a 6 m2 feletti 

részre 
 1.310,-Ft/m2/hó 

 9.240,- Ft/hó 
+ a 6 m2 feletti 

részre 
 1.030,-Ft/m2/hó 

 9.240,- Ft/hó 
+ a 6 m2 feletti 

részre 
 1.030,-Ft/m2/hó 

c/6 
kereskedelmi és szolgáltató célú 
helyiségek által elfoglalt terület  
18,0 m2felett  (építési engedélyhez 
kötött) 

 25.980,- Ft/hó 
+ a 18 m2 feletti 

részre 
 430-Ft/m2/hó 

 21.600,- Ft/hó 
+ a 18 m2 feletti 

részre 
 320,-Ft/m2/hó 

 21.600,- Ft/hó 
+ a 18 m2 feletti 

részre 
 270,- Ft/m2/hó 
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Tétel Közterület-használat  jellege „I.” kategória 
kiemelt 

„II.” kategória 
minősített 

„III.” kategória 
egyéb 

c/7 
kereskedelmi és szolgáltató célú 
helyiségek mellett elfoglalt terület 
használata útkezelői 
hozzájárulással  

tiltott 
  570,-Ft/m2/hó  570,-Ft/m2/hó 

c/8 sírkőbemutató 15,0 m2-ig tiltott tiltott  1.140,-Ft/m2/hó 

c/9 sírkőbemutató 15,0 m2 felett tiltott tiltott 
 17.100,-Ft/hó + a 
15 m2 felett  690,-

Ft/m2/hó 

c/10 
Tárolásra raktározásra szolgáló 
építmények által elfoglalt + a 
mellette lévő terület (ép. Eng. 
Kötött)  

tiltott  540,- Ft/m2/hó  430,- Ft/m2/hó 

d/1 taxik állomáshelye gépkocsinként Fővárosi KGY rendelete szerint díjmentes 

d/2 üzemanyagtöltő állomás-, 
autómosó,  szerződés szerint 

d/3 iparvágány (sínpáronként) 
elhelyezése tiltott  5.700,-Ft/m2/hó  3.420,-Ft/m2/hó 

e/2 köztisztasággal kapcs. Tárgyak 
elhelyezése (pl. sószóró) díjmentes 

e/1 Bankjegykiadó-, árusító autom Elh.  9.110,- Ft/db/hó 7.400,- Ft/db/hó  5.700,- Ft/db/hó 

f/1 
Közúti közlekedési 
szolgáltatáshoz használt jármű 
tárolása 

tiltott 2 000,- Ft/db/hó 1 500,- Ft/db/hó 

h/2 postaláda, levélszekrény, 
telefonfülke elhelyezése díjmentes 

i/1 Építőanyag-, építési állvány 
tárolása   80,- Ft/m2/nap  80,- Ft/m2/nap  80,- Ft/m2/nap 

i/2 építési konténer tárolása 530,-Ft/db/nap 420,-Ft/db/nap 370,-Ft/db/nap 

i/3 
Építkezésekhez, 
csatornaépítéshez, felvonulási 
területek, lakókonténerek által 
elfoglalt terület 

 220,- Ft/m2/nap  160,- Ft/m2/nap 110,- Ft/m2/nap 

j/1 

Burgonya-, hagyma-, alma-, mirelit 
árusítása kizárólag, 
tehergépjárműről (fix helyre 
kipakolni, egy helyben 30 percnél 
tovább tartózkodni tilos) 

 5.700,-Ft/nap  5.700,-Ft/nap  5.700,-Ft/nap 

j/2 dinnye árusítása min.80 cm magas 
árusító pultról min.20 m2  tiltott  130,- Ft/m2/nap  110,-Ft/m2/nap 

j/3 fenyőfa árusítás dec.6-tól - 24-ig  
min. 40 m2  570,- Ft/m2/nap  230,- Ft/m2/nap  160,- Ft/m2/nap 

j/4 

nemzeti és vallási ünnepekhez 
kötődő ajándék és 
kegyszerárusítás, arra külön kijelölt 
helyen (húsvét, mikulás, karácsony, 
szilveszter) az ünnep kezdetét 
megelőző 15. naptól, max. 3 m2 

tiltott  3.420,- Ft/nap  2.280,-Ft/nap 
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Tétel Közterület-használat  jellege „I.” kategória 
kiemelt 

„II.” kategória 
minősített 

„III.” kategória 
egyéb 

j/5 
alkalomszerű árusítás a temetők 
környékén pld. virág, koszorú, 
édesség, mécses stb. X.22.-től 
XI.5.-ig  

tiltott tiltott  450,-Ft/m2/nap 

j/6 javító és szolgáltató tevékenység  2.280,- Ft/m2/nap  1.710,-Ft/m2/hó  1.140,-Ft/m2/hó 

k/1 30 percet meghaladó film-, video-, 
és televízió felvétel  570,-Ft/m2/nap  340,-Ft/m2/nap  230,- Ft/m2/nap 

l/1 
mutatványos tevékenység, kiállítás, 
vásár + ideiglenes reklámtáblák 
kihelyezése 

tiltott  9.110,-Ft/nap 8.470,-Ft/nap 

l/2 
mutatványos tevékenység, kiállítás, 
vásár felvonulás és környezet 
helyreállítása + ideiglenes 
reklámtáblák kihelyezése 

tiltott  2.850,- Ft/nap  2.850,- Ft/nap 

l/3 reklámcélú, vállalkozási 
rendezvények, termékbemutatók  4.570,-Ft/m2/nap  3.980,-,-Ft/m2/nap  3.420,-Ft/m2/nap 

l/5 tűzijáték  7.970,-Ft/m2/nap  5.700,-Ft/m2/nap  3.420,- Ft/m2/nap 

l/6 
Kulturális-, politikai-, sport-, ünnepi-
, vallási-, társadalmi célú-, 
lakossági rendezvények közösségi 
célokra  

Díjmentes 

m/1 
közlekedésben részt nem vevő 
reklámhordozó céllal elhelyezett 
jármű tárolása 

 34.180,-Ft/db/hó  28.490,-Ft/db/hó  22.790,-Ft/db/hó 

n/1 vendéglátó-ipari előkert  1.940,-Ft/m2/hó  1.710,- Ft/m2/hó  1.370,- Ft/m2/hó 
r/1 őrzött parkoló tiltott  1.090,- Ft/m2/év  1.090,- Ft/m2/év 

s/1 rádiós bázisállomások telepítése  
 4.560, Ft/m2/hó  

a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre 
Önkormányzat 69/1999.(V.10.) sz. TFB  és a 225/1999.(V:17.) 

TUL számú határozatában megjelölt helyeken 

t/1 Egyéb (a rendeletben nem 
szabályozott közterület-használat ) 

szerződés szerint 
a Településfejlesztési-, és Tulajdonosi Bizottság véleménye 

alapján 
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