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Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének 15/2013.(VII.26.) 

önkormányzati rendelete 

a közterület-használatról 

Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésének a.) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a 
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § -sában, továbbá a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 156. §. (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a közterület használatáról, védelméről és a 
közterület- használat díjáról a következő rendeletet alkotja:  

 

 

  A rendelet hatálya 

 

      1. §.  

  
(1) A rendelet hatálya az ingatlan- nyilvántartásban közterületként nyilvántartott 
belterületi földrészletre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott 
részére (továbbiakban együtt: közterületre) egyaránt kiterjed.  

(2) Rendelkezéseit a Győrújbarát Község közigazgatási területén, közterületet 
igénybe venni kívánó jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságra és természetes személyre kell alkalmazni.  

 

         Alapfogalmak 

 

        2. §.  

 
E rendelet alkalmazásában: 
a) emlékmű: minden köztéri szobor, emlékmű, emléktábla, műalkotás; 
b) használó: az ingatlan tulajdonosa, továbbá az ingatlan tulajdonossal történő 
megállapodás alapján az ingatlan kezelője, bérlője, használója; 
c) közmű: gáz, villany, telefon, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-
hálózat; 
d) közterület: különösen a terek, árkok, hidak, lefolyók, parkok, sétányok, 
zöldterületek (kivéve a helyi közutakat és a részüket képező járdák, gyalogutak); 
e) közterületen levő berendezési tárgy: az önkormányzat tulajdonát képező, a 
közterületen elhelyezett olyan tárgy, amelynek rendeltetése a község polgárainak 
kiszolgálása. Így különösen: a hulladékgyűjtő edények, bármely közmű 
berendezése vagy műtárgya, az utak, járdák, hidak, emlékművek, emléktáblák, 
közlekedés-rendészeti berendezések, növényzet, építmények, hirdető-
berendezések stb.), 
f) közút: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve 
csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület 
(közút), illetőleg magánterület (magánút). Magánútnak kell tekinteni az állam vagy 
az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt utat is. 
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g) zöldterület: parkok, sétányok, játszóterek, sportpálya, az utcák fával, virággal 
beültetett területei, a temető, továbbá az a terület, ahol a fásítási, parkosítási 
munkát már megkezdték. 

 

A közterületek használata 

 

      3. §.  

     

 
(1) Közterületet csak rendeltetésének megfelelő célra lehet használni. 
(2) A közterület elfoglalásához, rendeltetéstől eltérő használatához engedély 
szükséges. 
(3) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos feladatokat Győrújbarát 
Község Polgármestere látja el. 

A közterület-használat engedélyezése 

4.§. 

(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni különösen: 
 
a) stabil és mobil árusító pavilon, lakókocsi, egyéb fülke, automata elhelyezésére 
b) reklámtáblák, önálló hirdető-berendezések, táblák elhelyezésére, 
c) közterületbe 10 cm-en túl benyúló, üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti 
védtető, hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésére, 
d )építési munkával kapcsolatos közterület használat céljára, 
e) alkalmi és mozgó árusítás, szolgáltató tevékenység céljára, 
f) vendéglátó-ipari előkert kialakítása, kitelepülése céljára, 
g) búcsú, vásár, és egyéb szabadtéri rendezvény alkalmával mutatványos, bazár, 
sátor, asztal köztéri elhelyezésére, 
h) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység 
céljára, kivéve az Önkormányzat által tartandó eseményeket, 
i) szobor, emlékmű és más köztárgyak elhelyezésére, 
j) és minden egyéb esetben, amely a (2)-es bekezdésben nem szerepel. 
 
 
(2) Nem kell közterület-használati engedély: 
 
a) díszítési célú tárgyak (pl. virágláda, virágkosár) elhelyezéséhez, 
b) az Önkormányzat által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett 
közcélú, közterületi létesítmények és köztárgyak (tömegközlekedési 
várakozóhelyiség, szobor, díszkút, emlékmű, pad, figyelmeztető és tájékoztató 
táblák stb.) elhelyezésére, 
c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása 
érdekében végzett munkához, 
d) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló 
berendezések elhelyezéséhez. 
 
(3) Nem terheli közterület-használati díj fizetési kötelezettség: 
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a) az önkormányzat intézményeit, 
b) jótékonysági tevékenységet végző természetes és jogi személyeket, 
c) az ingyenes egészségvédelmi és egészségügyi szolgáltatást végzőket, 
d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés, fényreklám, cég- és 
címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be. 

 
(4) Nem adható közterület-használati engedély: 
a) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – 
gyakorlására, 
b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok 
elhelyezésére, 
c) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű közterületen történő 
tárolására, 
d) utcaképbe nem illeszkedő berendezések, építmények (pl. disznóól, baromfiól) 
létesítésére, 
d) olyan tevékenység folytatására, amely jogszabályi tilalomba ütközik. 

 
(5) A közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a kérelemben 
megjelölt tevékenység ellátásához szükséges – más jogszabályokban előírt – 
szakhatósági hozzájárulást, engedélyt. 
 

Az engedély iránti kérelem 

      5.§. 

(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet 
használni kívánja. 
(2) Közterület-használati engedély: 
a.) állandó jelleggel, 
b.) meghatározott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig, illetőleg 
c.) visszavonásig adható ki. 
(3) A közterület-használat építési munka esetén csak a munka végzésének 
tartamára engedélyezhető. 
(4) A meghatározott időre kiadott engedély egy ízben, ugyanolyan időtartamra 
megújítható. 
(5) A közterület-használatot engedélyező hatóság az engedély megadása előtt 
köteles beszerezni: 
a) építési munkával kapcsolatos közterület foglalás, illetve a közterület 
burkolatának, vagy földjének felbontása, a településképet tartósan befolyásoló 
berendezés vagy építmény elhelyezése, a közlekedés rendjével összefüggő 
közterület-használat esetén az építési hatósági feladatokat ellátó, 
b) kereskedelmi és vendéglátó, továbbá javító-szolgáltató tevékenység esetén az 
igazgatási hatóság előzetes hozzájárulását. 
(6) Az állami közút területét érintő közterület-használati engedély megadásához 
az első fokú útügyi (Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség, 
Győr) és a rendőrhatóság hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 
 
 
 
 

Az engedély iránti kérelem és az engedély megadása 
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6. § 

 
(1) A közterület-használat engedélyezése iránti kérelmet a rendelet 1. számú 
mellékletét képező nyomtatványon, vagy azzal azonos tartalmú iraton kell 
benyújtani az Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) jegyzőjénél. 
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyt kérő nevét, állandó lakcímét, telephelyének címét, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, 
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos 
meghatározását, 
d) közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat 
ismertetését, (pl. működési engedély, nyilvántartásba-vételről szóló igazolás stb.) 
e) alkalmi és mozgóárusítás esetén helyszínrajzot vagy fényképet, vagy 
útvonaltervet egy példányban. 
(3) A polgármester az engedély megadása, vagy elutasítása tárgyában 
határozatot hoz. 
(4) A közterület igénybe vevő – a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 
összegű közterület-használati díjat köteles fizetni 
(5) A közterületek engedélyhez kötött, de engedély nélküli használatának vagy 
felbontásának észlelése esetén a polgármester írásban haladéktalanul felhívja a 
jogtalan használót vagy felbontót arra, hogy: 
a) tevékenységét hagyja abba, és az eredeti állapotot –saját költségén- állítsa 
vissza, vagy 
b) a felhíváshoz mellékelt nyomtatványon kérvényezze a szükséges engedélyt. 
 
 

      7.§ 
 
(1) A közterület-használati engedély megadása során figyelembe kell venni a 
hatályos önkormányzati rendeletet, a településképi és műemlékvédelmi, a 
köztisztasági, közlekedésbiztonsági, továbbá a közreműködő szakhatóságok 
hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell a kérelmezőnek a 
tevékenység folytatására való jogosultságának fennállását is. 
(2) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen 
feltétel bekövetkeztéig érvényes, 
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos 
meghatározását, 
d) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot 
helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, 
e) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és 
fizetésének módját. 
(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell 
kötni, hogy a tárolás csak a munka- és egészségvédelmi előírásokban foglaltak 
szerint történhet. 
(4) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati 
engedélyben – szükség szerint – elő kell írni a közterület felőli oldalon a 
településképi követelményeket kielégítő kerítés (palánk) létesítését. 
(5) A közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy: 
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a) a közterületet használó köteles az igénybevett területet és annak közvetlen 
környékét folyamatosan tisztán tartani, a téli síkosság-mentességet biztosítani, a 
göngyöleg és szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény 
karbantartásáról gondoskodni, 
b) az engedély csak az engedélyest, magánszemély esetén annak alkalmazottját 
és segítő családtagját, jogi személy esetén annak tagját, vagy megbízottját 
jogosítja fel a közterület használatára, 
c) az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, 
illetve a létesítményben a nevét, vagy az engedély számát (kereskedő esetében a 
székhelyet is) jól látható helyen és módon feltüntetni. 
(6) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot 
közölni kell: 
a) az engedélyezési eljárásban érintett, vagy érdekelt szakhatóságokkal, 
b) nem önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében a tulajdonossal. 
 

A közterületek védelme 

 

8. § 

 
(1) A község valamennyi lakosának, továbbá a község területén tartózkodó 
személyeknek, az itt telephellyel rendelkező vagy itt bármely tevékenységet végző 
szervezetnek kötelessége a közterület, illetve annak községi tulajdonban lévő 
berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használata és védelme. 
(2) A közterület és az azon elhelyezett berendezési tárgy rendeltetésellenes 
használata vagy szándékos megrongálása, elcsúfítása, beszennyezése tilos. 
(3) A közterület használója köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán 
tartani és a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni. Közterületen 
szervezett alkalmi rendezvény esetén a használó ezen kötelezettségének a 
rendezvény befejezését követő 12 órán belül köteles eleget tenni. 
(4) A használó köteles a közterület-használati engedélyt, valamint a tevékenység 
folytatásához szükséges engedélyeket (pl. vállalkozói, működési engedély, stb.) a 
helyszínen tartani és azokat az önkormányzat ellenőrzéssel felhatalmazott szerve, 
a szakhatóságok, vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni. 
(5) A közterületen engedély nélkül épült épületeket, építményeket – írásbeli 
felszólítást követően – 30 napon belül le kell bontani. 
 

Közterület- használati díj 

 

9. § 
 
 (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell fizetni. 
(2) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során: 

a) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a 
létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület 
mértékét kell figyelembe venni, 

b) reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága a mérvadó, 
c) minden megkezdett nap, hónap, m

2
 egy egésznek számít. 

(3) Az engedélyes a közterület-használati díjat minden esetben fél évre előre, a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a későbbiekben pedig 
minden félév első hónapjának 15. napjáig köteles megfizetni.  
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(4) Alkalmi árusítás esetén a közterület-használati díjat az árusítás megkezdése 
előtt meg kell fizetni. 
 (5) A közterület-használati díjat az 2. mellékletben meghatározott díjtételek 
alapján az engedélyező állapítja meg, amelyet az önkormányzat 11737007-
15366643 számú számlájára vagy a házipénztárba  kell befizetni. 
(6) Nem kell közterület-használati díjat fizetni a közműveknek, valamint a 
köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése 
után. 
 
 

A közterület- használat megszüntetése, az engedély megvonása 

 

10.§ 
 
(1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az 
engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az 
esedékességi időpontjáig nem tett eleget.  

(2) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az 
eredeti állapotot – minden kártérítési igény nélkül – helyreállítani.  
(3) Közterület engedély nélküli használata esetén a használó köteles a 
Polgármesteri Hivatal felhívására a használatot megszüntetni és a közterület 
eredeti állapotát saját költségén helyreállítani, minden kártalanítási igény nélkül.  

(4) Azt, aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt 
feltételektől eltérő módon használja, - a szabálysértési jogkövetkezményeken túl – 
az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő használat tartamára kötelezni kell 
a közterület- használati díj megfizetésére.  

(5) A közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az 
engedélyezés feltételeinek megfelelően utólag kérheti a Polgármesteri Hivatalnál 
a közterület- használat engedélyezését.  

 

Közterület filmforgatási célú használata  

 

11.§. 
 

(1) Filmalkotás forgatása – ideérte a reklámfilmet is – céljából való közterület-
használat esetén a kérelmet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál kell 
előterjeszteni.  
(2) A engedélyezési eljárás részletszabályait a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény IV/A. fejezete tartalmazza.  
(3) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény IV/A. fejezetében meghatározott 
közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos képviselő-testületi 
hatásköröket a képviselő testület a polgármesterre átruházza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések 
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     12. §. 
 

 
Ez a rendelet 2013. augusztus 01-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 4/2011. (III.09.) 
önkormányzati rendelete  hatályát veszti. 

Győrújbarát, 2013. július 25. 

P. H. 

  

Juhászné Árpási Irma  dr. Egri Zsanett 

polgármester  jegyző  

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendelet: 2013. július 26. napján kihirdetve. 
 
        dr. Egri Zsanett 
         jegyző 
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1.a. számú melléklet  
 

Polgármesteri Hivatal 
9081 Győrújbarát 
Liszt Ferenc utca 9. 
 

Igénylőlap 
 

Közterület rendeltetéstől eltérő használatához 
 

 

Magánszemélyek esetében: 

 

Igénylő neve: ………………………….. Telefon: …………………………. 

 

Lakcíme: 

…………………………………………………………………………….. 

 

Születési helye és ideje: ……………….. Anyja neve: ……………………… 

 

A közterület használat időszaka: ……év ………hó ……naptól …….év 

…….. hó …….napig. 

 

A közterület használat célja: ………………………………………………… 

 

Az igényelt közterület megnevezése: ………. Nagysága: ………………. m2 

 

Az igényelt közterület helyrajzi száma: ……………………………………… 

 

Az igényelt közterület közelebbi megjelölése és helyének pontos leírása:  

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Megjegyzés: az igénylő személyi adatainak közlése a közterület használatra 

irányuló megállapodás létrehozásához szükséges, az adatokat a polgármesteri 

hivatal dolgozza fel. 

 

Az igénylő tudomásul veszi, hogy 

- az igénylés benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 

továbbá 
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- aki a közterületet a használatra vonatkozó megállapodás nélkül 

fogosulatlanul használja, szabálysértést követ el és e cselekménye 

további hátrányos következményekkel jár, 

- a közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. 12. § (1) bekezdése alapján közterületi 

értékesítés keretében a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott 

termékek árusíthatók, 

- a közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetnie, amely 

közterület, illetőleg a közterületre elhelyezett létesítmény tényleges 

használatától függetlenül jár. 

 

Kelt: …….. év …………….. hónap ……… napján 

 

         az igénylő aláírása 

 

Kérjük, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! 

 

Az igényléshez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell eredetiben 

bemutatnia ill. másolatban csatolnia 

 

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító 

jogerős okirat 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen 

szerepelnie kell a környező utcáknak. 

3. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, 

hogy annak nagysága, elhelyezkedés egyértelműen megállapítható 

legyen. 

4. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki 

leírását és terveit 

5. Közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló 

forgalomtechnikai vázrajzot 

6. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett 

családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét 
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1.b. számú melléklet  
Polgármesteri Hivatal 
9081 Győrújbarát 
Liszt Ferenc utca 9. 
 

Igénylőlap 
Közterület rendeltetéstől eltérő használatához 

 

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 

 

Igénylő neve: ………………………………………………………………… 

 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: ………… Telefon: …………………………. 

 

Székhelye: 

………………………………………………………………………………. 

 

Bankszámla száma: …………………………………………………………… 

 

Adóigazgatási azonosító száma: …………………………………………. 

 

Bankszámláját vezető pénzintézet neve: …………………………………. 

 

A közterület használat időszaka: ……év ………hó ……naptól …….év 

…….. hó …….napig. 

 

A közterület használat célja: ………………………………………………… 

 

Az igényelt közterület megnevezése: ………. Nagysága: ………………. m2 

 

Az igényelt közterület helyrajzi száma: ……………………………………. 

 

Az igényelt közterület közelebbi megjelölése és helyének pontos leírása:  

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Az igénylő tudomásul veszi, hogy 

- az igénylés benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 

továbbá 

- aki a közterületet a használatra vonatkozó megállapodás nélkül 

fogosulatlanul használja, szabálysértést követ el és e cselekménye 

további hátrányos következményekkel jár, 
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- a közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. 12. § (1) bekezdése alapján közterületi 

értékesítés keretében a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott 

termékek árusíthatók, 

- a közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetnie, amely 

közterület, illetőleg a közterületre elhelyezett létesítmény tényleges 

használatától függetlenül jár. 

 

Kelt: …….. év …………….. hónap ……… napján 

 

         az igénylő aláírása 

 

 

Kérjük, hogy a túloldalon jelzett mellékleteket csatolja! 

 

 

Az igényléshez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell eredetiben 

bemutatnia vagy másolatban csatolnia 

 

 

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító 

jogerős okirat 

2. Gazdasági társaság esetén cégbírósági bejegyző végzést, vagy 3 

hónapnál nem régebbi cégkivonata 

3. Társadalmi és egyéb szervezetek esetében a nyilvántartásba vételüket 

igazoló jogerős okirat 

4. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlat, amelyen 

szerepelnie kell a környező utcáknak 

5. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, 

hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható 

legyen 

6. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki 

leírását és terveit 

7. Közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló 

forgalomtechnikai vázrajz 

8. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett 

családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét 
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2. melléklet a 15/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelethez 

Közterület- használati díjtáblázat 
 

Díjtétel:  

 

1.) Árusító pavilon, lakókocsi, fülke elhelyezése: 1000.- Ft/m2/hó felállítása 

közterületen  

2.) Árusító automata elhelyezése: 14.000. Ft/m2/hó 

3.) reklámtáblák, hirdető berendezések esetén, az elfoglalt terület nagysága 

alapján:  

 

1 m2 táblaméretig:  800. Ft/ m2/hó 

 

1 m2 feletti táblamérettől:   1.000.-Ft/m2/hó 

 

4) Építési munkával kapcsolatos közterület használat: 250,- Ft/m2/nap 

 

5.) Alkalmi és mozgó árusítás közterületen 500,-Ft/m2/nap  

6.) Vendéglátó ipari előkert 1400,- Ft/m2/hó  

 

7.) Búcsú, vásár, egyéb községi rendezvény alkalmával bazár, sátor, asztal. 

elhelyezése:  2.000.- Ft/üzlet/nap 

 

8.) Közterületi árusítás: 500.-Ft/nap/m2. 

 

9.) Az előzőekben nem jelölt esetekben a közterület-használat díja: 400.-

Ft/nap/m2. 

 

A díjak ÁFA-t nem tartalmaznak  

 

 


