Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a közterület-használatról
(egységes szerkezetben)
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 15. § vonatkozásában a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. §
A rendelet alkalmazásában:
1. Élőkép: személyek rendezett csoportja, akik a testükkel ábrázolnak valamit.
2. Építési tevékenység: az építési törvényben meghatározott építési tevékenység.
3. Kereskedelmi terület: kereskedelmi tevékenység folytatására lefoglalt közterület a 10. pontban
foglaltak kivételével.
4. Kereskedelmi tevékenység: a kereskedelmi törvényben meghatározott kereskedelmi tevékenység.
5. Kereskedő: a kereskedelmi törvény szerinti kereskedő.
6. Reklámhordozó: a településkép védelméről szóló törvényben meghatározott reklámhordozó.
7. Rendezvény: állami-, önkormányzati fenntartású intézmény, nemzetiségi önkormányzat, egyház,
érdekképviselet, civil szervezet által szervezett esemény, ünnepség, fesztivál.
8. Településkép: a település vagy településrész épített és természeti környezetének vizuális megjelenése.
9. Üzlet: a kereskedelmi törvényben meghatározott üzlet.
10. Vendéglátó-ipari terasz: minden fizikailag lehatárolt közterület az épület előtt, vendéglátó-ipari céllal.
2. Közterület-használati engedélyezési eljárás
2. §
(1) 1Az 1. melléklet szerinti közterület-használati kérelmet - kivéve a 3. §-ban meghatározott eseteket - az
előírt mellékletekkel együtt a használat tervezett megkezdése előtt legalább 8 nappal a Pápai
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályához kell benyújtani.
(2) A kérelmet a 2. melléklet szerint meghatározott közterület-használati formákra lehet benyújtani.
(3) 2A kérelemhez mellékelni kell:
a) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében a 30 napnál nem
régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy a nyilvántartásba vételét igazoló okiratot,
b) egyéni vállalkozó, családi gazdaság esetén a nyilvántartásba vételét igazoló okiratot,
c) őstermelő esetében az őstermelői igazolványt,
d) a használni kívánt területet ábrázoló vázlatot, amelyen szerepeltetni kell a környező földrészleteket,
utcákat is,
e) építmény, létesítmény tervezett elhelyezése esetén az elhelyezni kívánt berendezés műszaki leírását
és terveit,
f) vendéglátó-ipari terasz esetén a létesítéshez szükséges főépítészi hozzájárulást.
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(3a) 1A kérelmet el kell utasítani, ha
a) a közterület használata településképi, városrendezési, környezetvédelmi vagy turisztikai
szempontokkal ellentétes,
b) olyan berendezések, tárgyak elhelyezésére irányul, amely a közlekedés biztonságát zavarja vagy
balesetveszélyes,
c) a kérelmezőnek az önkormányzattal szemben lejárt közterület-használati díjtartozása vagy
köztartozása van.
(4) A közterület használatára legfeljebb 1 évre adható ki engedély.
(5) A közterület-használatról a polgármester határozattal dönt, kivéve a (6) bekezdésben foglalt eseteket.
(6) A polgármester hatósági szerződést köt
a) az önkormányzat intézményei közterület használata esetén,
b) anyagi hasznot nem hajtó rendezvények esetén,
c) nemzetiségi önkormányzatok rendezvényei esetén,
d) nonprofit gazdasági társaságok rendezvényei esetén,
e) rendezvényekhez kapcsolódó mobil illemhely közterületi elhelyezése esetén,
f) a rendezvény támogatójának, szponzorának reklámozására szolgáló reklámhordozó esetén.
(7) Közterületet csak a határozat véglegessé válását vagy a hatósági szerződés hatályba lépését és a
használati díj (a továbbiakban: díj) megfizetését követően lehet elfoglalni.
(8) A közterületet jogszerűen használó (a továbbiakban: használó) a döntés eredeti példányát a közterülethasználat helyén köteles magánál tartani és azt az ellenőrzésre jogosult személynek bemutatni.
3. §
Nem kell kérelmet benyújtani
a) cég- és címtábla, cégfelirat, cégér elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 25 cm-en túl nem nyúlik be,
b) tüzelőanyag, költözködés során bútorok és háztartási felszerelések, konténerek rakodásához és
tárolásához, ha a tevékenység a 48 óra időtartamot nem haladja meg,
c) a közút és járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatos közterület-használathoz,
d) a közterületen, az alatta vagy felette elhelyezett távközlési kábelekkel, közművekkel kapcsolatos
építési tevékenységhez, valamint azok állagmegóvása és hibaelhárítása érdekében végzett
munkához,
e) építési tevékenységhez szükséges anyagok, segédeszközök, segédszerkezetek 72 óránál rövidebb
időtartamú lerakásához, elhelyezéséhez,
f) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm.
rendeletben köztárgyként megnevezett tárgyak elhelyezéséhez az önálló reklámhordozók
kivételével,
g) fegyveres erők, rendvédelmi szervek, mentők létesítményei, valamint a köztisztasággal kapcsolatos
tárgyak elhelyezéséhez,
h) utcai zenéléshez, vagy
i) élőképhez.
3. A közterület-használat körzetei
4. §
(1) Pápa város közterületei – a 3. melléklet szerint – 3 körzetet alkotnak.
(2) Az 1. körzetbe tartozik a Fő tér, a Fő utca és a Kossuth Lajos utca.
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(3) A 2. körzetet a 3. mellékletben piros vonallal körülhatárolt terület alkotja, a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével.
(4) A 3. körzetet a (2)-(3) bekezdésbe nem tartozó területek alkotják.
4. Közterület-használat szabályai
5. §
(1) A véglegessé vált határozat alapján jogszerűen elfoglalt közterületet a használó nem adhatja harmadik
személy használatába.
(2) A város közterületein adománygyűjtést kizárólag közhiteles nyilvántartásba vett szervezet végezhet.
(3) Tilos az 1. körzetben
a) adománygyűjtést végezni,
b) 2 m2-t meghaladó felületű reklámhordozót kihelyezni.
(4) Utcai zenélés nem folytatható
a) 22.00 - 06.00 óra között,
b) munkanapokon 08.00-16.00 óra között közhivataloktól és intézményektől számított 100 méter
távolságon belül,
c) temetőktől 100 m távolságon belül.
(5) A (4) bekezdés a)-b) pontját az önkormányzati rendezvényekre nem kell alkalmazni.
(6) A Fő téren árusítani kizárólag üzletben, vendéglátó-ipari teraszon lehet, kivéve a piacokhoz, a
vásárokhoz és az ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítást.
(7) A (6) bekezdésbe nem tartozó esetekben a polgármester egyedi mérlegelési jogkörében dönt.
(8) Taxiállomás a város területén erre a célra kijelölt helyen működhet.
(9) A konflis és kisvonat kizárólag a kijelölt helyen állomásozhat.
(10) Közterületen, vagy magánterületről közterületre irányuló módon – szolgáltatás termékértékesítés elősegítésére ̶ hangosító eszköz
a) munkanapokon és szombaton 0.00 - 8.00 óra, 12.00 - 15.00 óra, 18.00 - 24.00 óra között,
b) vasárnap és
c) munkaszüneti napokon
nem használható.

vagy

(11) A (10) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki az állampolgárokat érintő veszélyhelyzet
elhárítását szolgáló felhívásra, közérdekű közleményre.
(12) Üzleteknél – kivéve a belváros közlekedéséről szóló önkormányzati rendelet területi hatálya alá
tartozó területeket ̶ áruszállítás és rakodás 6.00 és 20.00 óra között végezhető.
5. Építési tevékenységgel kapcsolatos közterület-használat szabályok
6. §
(1) A belváros közlekedéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott belváros által határolt
közterületen bontási törmelék és ömlesztett építési anyag csak konténerben tartható.

(2) A törmeléket tartalmazó konténert legkésőbb a következő munkanapon, az ünnepnapokat és a városi
nagyrendezvények napját megelőző munkanapon a kijelölt törmeléklerakó helyre el kell szállítani.
(3) A közterületeken tárolt építési anyag rendezettségéről gondoskodni kell, nem kerülhet csapadékvízelvezető létesítményekbe, a gyalogos- és gépjárműforgalmat csak a közterület kezelőjének írásbeli
engedélyével akadályozhatja.
(4) Az 1. körzetben történő építési tevékenység esetén a porképződést permetezéssel, zárt
törmelékcsúszdával, zárható szállító tartállyal kell megakadályozni. Építési porvédelem miatt
felújításra kerülő épületek homlokzati falán vagy az épület előtti állványzaton megfelelő háló
elhelyezése kötelező.
6. Közterület-használat díja
7. §
(1) A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A díjat legalább 1 napra és 1 m2 területre kell megállapítani. A díj megállapítása szempontjából
minden megkezdett nap vagy hónap egésznek számít.
(3) A díjat a határozat véglegessé válásától számított 8 napon belül, egyösszegben kell megfizetni.
(4) A településkép védelméről szóló törvényben meghatározott reklámhordozó közterületre történő
kihelyezése esetén a reklámfelület nagyságát kell figyelembe venni.
(5) Nem kell díjat fizetni a 2. § (6) bekezdésben foglalt esetekben.
8. §
(1) A közterület-használat befejezését követően, a közterületet a használó köteles az eredeti állapotának
megfelelően helyreállítani.
(2) Abban az esetben, ha a használó az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének 24 órán belül nem tesz
eleget, úgy engedélyező jogosult azt a használó költségére és veszélyére elvégeztetni.
7. A választási kampányra vonatkozó eltérő szabályok
9. §
(1) A választási kampányban résztvevő jelölő szervezet vagy független jelölt a kampány időtartama alatt
közterületeken térítésmentesen helyezheti el – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
szerinti - plakátját:
a) a 4. mellékletben felsorolt hirdetőfelületeken,
b) a használatukban lévő mozgatható mobil reklámhordozón.
(2) A kampányban résztvevő jelölő szervezetnek vagy független jelöltnek, a használatában lévő
mozgatható mobil reklámhordozót a kampány időtartama alatt úgy kell elhelyeznie, hogy az
a) ne akadályozza a közterület egyéb részeinek rendeltetésszerű használatát,
b) a szomszédos ingatlan rendeltetésszerű használatát,
c) a közterület fenntartási munkáit és
b) megfeleljen az útügyi, közlekedési hatóságok előírásainak.
(3) Nem helyezhető el mobil reklámhordozó az 1. körzetben.

(4) Nem helyezhető el plakát a parkok, játszóterek területén, az önkormányzat tulajdonában lévő, valamint
állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló, vagy műemléki, műemlék jellegű,
városképi jelentőségű épületen belül, vagy az épületek falán, kapuján, kerítésén és tartozékain.
8. A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eltérő szabályok
10. §
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterülethasználat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal
meghosszabbítható.
(2) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt
esetben ettől eltérő időtartamot a polgármester engedélyezhet.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események
esetén az engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot
engedélyezni, ameddig a forgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az
akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően
legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.
(4) A turisztikailag kiemelt, központi területeken, a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,
technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg az 500 m2 területet.
(5) 1Turisztikailag kiemelt, központi terület:
a) Fő tér (6 hrsz., 7 hrsz., 10/1 hrsz., 10/3 hrsz.),
b) Esterházy-kastélyt körülvevő terület (2/1 hrsz., 2/2 hrsz. 3 hrsz.) és a
c) Várkert (6403 hrsz., 6406 hrsz.).
(6) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak
szükségtelen zavarásától.
9. Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet ̶ (2) bekezdésben foglalt kivétellel ̶ 2019. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) A 12. § a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(3) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(4) Hatályát veszti
1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület használatáról és a reklámozás
rendjéről szóló 13/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete.
2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló
40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelete.
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12. §

(1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló 41/2005. (XII.16.)
önkormányzati rendeletének 3. § (9) bekezdésében a „Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága” szövegrész helyébe a „Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és
Közterület-felügyelete” szövegrész lép.
(2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi jelentőségű védett természeti terület
védettségének fenntartásáról szóló 26/2007. (XII.20.) önkormányzati rendeletének 4. §-ában a „Pápa
Város Önkormányzatának Városgondnoksága” szövegrész helyébe a „Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága és Közterület-felügyelete” szövegrész lép.
(3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.)
önkormányzati rendeletének 2. § 4. pontjában és az 5. § (3) bekezdésében a „Pápa Város
Önkormányzatának Városgondnoksága” szövegrész helyébe, valamint a 11. § (4) bekezdés a
„városgondnokság házkezelősége” szövegrész helyébe a „Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága és Közterület-felügyelete” szövegrész lép.
(4) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületek elnevezésének, az elnevezések
megváltoztatásának, valamint a házszámozás szabályairól szóló 20/2014. (VIII.28.) önkormányzati
rendeletének 4. § (3) bekezdésében a „Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága” szövegrész
helyébe a „Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete” szövegrész
lép.
(5) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletének 4. § (2a)
bekezdésében a „Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága” szövegrész helyébe a „Pápa
Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete” szövegrész lép, a 4. § (2b)
bekezdésében a „Közterület-felügyelet” szövegrész helyébe a „Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága és Közterület-felügyelete” szövegrész lép.
(6) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületek nemzeti ünnepeken történő
fellobogózásáról szóló 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletének 1. § (1) bekezdésében a „Pápa
Város Önkormányzatának Városgondnoksága” szövegrész helyébe a „Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága és Közterület-felügyelete” szövegrész lép.
(7) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a kedvtelésből tartott állatok tartásának
szabályairól szóló 14/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletének 3. § (8) bekezdésében a „Pápa Város
Önkormányzatának Városgondnoksága” szövegrész helyébe a „Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága és Közterület-felügyelete” szövegrész lép.

(8) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 5/2017.
(II.24.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdésében a „Pápa Polgármesteri Hivatal önálló
szervezeti egységeként működő Közterület-felügyelet” szövegrész helyébe a „Pápa Város
Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete” szövegrész lép, a 2. § (2)
bekezdésében a „Közterület-felügyelet” szövegrész helyébe a „Pápa Város Önkormányzatának
Városgondnoksága és Közterület-felügyelete” szövegrész lép.
Pápa, 2019. június 27.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
__________
köztisztviselő

Dr. Nagy Krisztina sk.
jegyző

1. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez1
Illeték: 3000,- Ft
illetékbélyeggel
leróva
KÉRELEM
közterület-használati engedély kiadására
/Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!/
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv esetében:
Kérelmező neve: ................................................................ telefon: ....................................
Kapcsolattartó ügyintéző neve: .......................................... telefon: ....................................
Székhelye: irsz.: □□□□ helység: .................. (u., tér): ............................... szám: ..............
Cégjegyzék száma: …..........................................................................................................
Adószáma: ….......................................................................................................................
Bankszámlaszáma:
….........................................................................................................................................
Számláját vezető pénzintézet neve: ....................................................................................
Egyéni vállalkozó esetében:
Kérelmező neve: ................................................................... telefon: ................................
Székhelye: irsz.: ….. helység: .......................... (u., tér): ............................... szám: ...........
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ….........................................................................
Adószáma: ….......................................................................................................................
Bankszámlaszáma: …..........................................................................................................
Számláját vezető pénzintézet neve: .....................................................................................
Magánszemély és őstermelő esetében:
Kérelmező neve: ...................................................................... telefon: .............................
Lakcíme: irsz.: ........helység: ................................ (u., tér): ........................... szám: .........
Születési helye: ................... ideje: ...... év .... hó .... nap, anyja neve: ................................
Őstermelői igazolvány száma: ….........................................................................................
Megjegyzés: A megadott adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához szükséges. Az
adatokat a hatósági eljárás során a Pápai Polgármesteri Hivatal kezeli.
1

Módosította: 24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. december 20-tól, a rendelet rendelkezéseit a
hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni

KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ADATOK
Közterület-használat ideje: ...... év ........... hó ....... naptól - ........ év …….... hó ...... napig
Közterület-használat célja: ...........................................................................................................
Igénybe venni kívánt közterület nagysága:.............................................................................. m2
Igénybe venni kívánt közterület leírása, helye: .............................................................................
................................................ (utca, tér) ................... szám előtti: járdán, úttesten, zöldterületen
vagy: ..............................................................................................................................................
Kiegészítő közlendők:
.......................................................................................................................................................
Kérjük a mellékleteket csatolni, és a kérelmet aláírni szíveskedjen.
Kelt: …..... év ....................... hó ............. napján
........................................................
KÉRELMEZŐ/ KÉPVISELŐ ALÁÍRÁSA

TÁJÉKOZTATÁS
A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:
1. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében a 30 napnál nem
régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy a nyilvántartásba vételét igazoló okiratot,
2. egyéni vállalkozó, családi gazdaság esetén a nyilvántartásba vételét igazoló okiratot,
3. őstermelő esetében az őstermelői igazolványt,
4. a használni kívánt területet ábrázoló vázlatot, amelyen szerepeltetni kell a környező földrészleteket,
utcákat is,
5. építmény, létesítmény tervezett elhelyezése esetén az elhelyezni kívánt berendezés műszaki leírását
és terveit,
6. vendéglátó-ipari terasz esetén a létesítéshez szükséges főépítészi hozzájárulást.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmében, a közigazgatási hatósági eljárásért 3000,- Ft
eljárási illetéket kell fizetni. Az eljárási illetéket az eljárás kezdeményezését megelőzően Pápa Város
Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11748045-15429410–03470000 számú eljárási illeték
beszedési számlájára kell megfizetni. Átutalás esetén a közlemény rovatba a közterület használó nevét,
lakcímét vagy székhelyét, valamint a „közterület-használat” megnevezést kérjük feltüntetni.

2. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez1
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ MÉRTÉKE

B

C

D

KÖZTERÜLETHASZNÁLAT FORMÁI

A

1. körzet

2. körzet

3. körzet

kereskedelmi terület

400,- Ft/m2/nap

200,- Ft/m2/nap

140,- Ft/m2/nap

kereskedelmi terület
vendéglátó-ipari terasz
május 1. – szeptember 30.
között
vendéglátó-ipari terasz
május 1. – szeptember 30.
között
vendéglátó-ipari terasz
október 1. – április 30.
között
vendéglátó-ipari terasz
október 1. – április 30.
között

2.000,- Ft/m2/hó

1.270,- Ft/m2/hó

760,- Ft/m2/hó

400,- Ft/m2/nap

200,- Ft/m2/nap

140,- Ft/m2/nap

2.000,- Ft/m2/hó

1.000,- Ft/m2/hó

700,- Ft/m2/hó

200,- Ft/m2/nap

160,- Ft/m2/nap

100,- Ft/m2/nap

1.000,- Ft/m2/hó

800,- Ft/m2/hó

500,- Ft/m2/hó

7.

konflis

2.500,- Ft/fogat/nap

8.

konflis

12.500,- Ft/fogat/hó

9.
10.
11.

kisvonat
kisvonat
taxiállomás

5.000,- Ft/nap
25.000,- Ft/hó
------------------------

12.

taxiállomás

------------------------

1.
2.
3.

4.

5.

6.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

közterületi parkolóhely
megváltása
közterületi parkolóhely
megváltása
bontási törmelék és
ömlesztett építési anyag
tárolása
építéshez szükséges
anyagok, segédeszközök,
segédszerkezetek 72 órát
meghaladó időtartamú
lerakása, elhelyezése
reklámhordozó
reklámhordozó

20.

autóbusz megálló utas
várójában elhelyezett
vitrines reklámfelület
mozgóbolt

21.

mozgóbolt

19.

-----------------------------------------------

2.000,1.500,Ft/fogat/nap
Ft/fogat/nap
10.000,7.500,Ft/fogat/hó
Ft/fogat/hó
2.000,- Ft/nap
1.500,- Ft/nap
10.000,- Ft/hó
7.500,- Ft/hó
10.000,- Ft/taxi/hó 9.000- Ft/taxi/hó
100.000,90.000,Ft/taxi/év
Ft/taxi/év
10.000,9.000- Ft/
Ft/parkolóhely/hó parkolóhely/hó
100.000,- Ft/
90.000,- Ft/
parkolóhely/év
parkolóhely/év

870,- Ft/m2/hó

630,- Ft/m2/hó

400,- Ft/m2/hó

870,- Ft/m2/hó

630,- Ft/m2/hó

400,- Ft/m2/hó

1.600,- Ft/m2/nap
8.000,- Ft/m2/hó

900,- Ft/m2/nap
4.500,- Ft/m2/hó

500,- Ft/m2/nap
2.500,- Ft/m2/hó

10.000,- Ft/m2/hó

8.000,- Ft/m2/hó

7.000,- Ft/m2/hó

---------------------

-----------------

10.000,-Ft/hó

---------------------

-----------------

100.000,-Ft/év

A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
1

Módosította: 24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. december 20-tól, a rendelet rendelkezéseit a
hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni

4. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
Térítésmentes plakát-elhelyezési lehetőségek

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jókai u. 31. sz. épület Zrínyi u. felöli sarkán elhelyezett hirdetőtábla
Betonból készült hirdetőhengerek:
- Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégiuma előtt
(Veszprémi út 45.)
- Fapiac tér, a Jókai Mór Városi Könyvtár előtt
- Hunyadi u. – Esterházy u. sarkán
- Csatorna u. 1. sz. épület előtt
Korona u. 16. sz. épület előtti favédő
Béke tér 1. sz. épület mellett elhelyezett hirdetőtábla
Béke tér 3. sz. épület mellett elhelyezett favédő
Huszár ltp. 4. sz. épület előtt elhelyezett hirdetőtábla
Fáy ltp.-i COOP ABC előtt elhelyezett hirdetőtábla
Veszprémi út 59. sz. COOP SZUPER ABC előtt elhelyezett hirdetőtábla
Vajda Péter ltp.-i COOP ABC előtt elhelyezett hirdetőtábla
Öreghegy bejáratánál (Hatkerekű malom mögött) elhelyezett hirdetőtábla
Kéttornyúlaki u. 11. sz. mellett elhelyezett hirdetőtábla
Pápai út 9. sz. előtt elhelyezett hirdetőtábla
Kővirág u. 1. sz. mellett elhelyezett fa hirdetőtábla
Tapolcafői út 49. sz. épület előtt elhelyezett hirdetőtábla
Borsosgyőri út 8. sz. épület előtt elhelyezett hirdetőtábla
Borsosgyőri út 67. sz. épület előtt elhelyezett hirdetőtábla
Szilfa u. és a Rezeda u. sarkán elhelyezett fa hirdetőtábla
Laki út és a Mandula u. sarkán elhelyezett fa hirdetőtábla

