Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
a közutak nem közlekedési célú igénybevételéről és a közterületek felbontásáról
Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § - ára – a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Letenye város közigazgatási területén található, önkormányzati tulajdonban
álló közterületre, illetve közútra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya minden olyan természetes- és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre, aki, (amely) a város közigazgatási területén e rendeletben foglaltak szerint
közutat vagy egyéb, közútnak nem minősülő közterületet bont fel, a közút területén, az alatt vagy felett
építményt vagy létesítményt kíván elhelyezni, illetve a közút területét nem közlekedési célból kívánja
igénybe venni.
(3) A közútnak nem minősülő közterületek – bontásnak nem minősülő - használatára vonatkozó
szabályokat a közterületek használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. burkolat: a gyalogos-és járműforgalom számára szolgáló közterületek szilárd, kavicsozott,
vagy egyéb anyagból készített fedőrétege, valamint a zöldterületek gyep- és virágágyai,
cserjés- fás területei;
2. építési munkaterület: építkezés céljára ideiglenesen átadott, kerítéssel elhatárolt közterület;
3. járda: a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú
függeléke I. b) pontjában meghatározott fogalom;
4. közterület: közhasználatra szolgáló minden önkormányzati tulajdonban álló földterület,
amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, valamint az egyéb ingatlan közhasználat
céljára átadott területrésze;
5. közhasználatra átadott rész: az épület vagy ingatlan olyan területe, amelyet a lakosság
korlátozás nélkül szabadon használ vagy használhat. A terület a tényleges használattal válik
közterületté;
6. közút: a járművek és a gyalogosok és közlekedésére, vagy csak a járművek, vagy csak a
gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített, vagy kijelölt közterület;
7. közút nem közlekedési célú igénybevétele: a közút felbontása, annak területén, az alatt vagy
felett építmény vagy más létesítmény elhelyezése, a közút területének egyéb, nem közlekedési
célú elfoglalása;
8. közút rendkívüli igénybevétele: ha közút igénybevétele a közmű, közműalagút, vasútüzemi
berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy
belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges;
9. út határa: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 12. pontjában meghatározott
fogalom;
10. útcsatlakozás: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 14. pontjában
meghatározott fogalom.
2. A közterület bontása
3. § (1) Közterület bontási munkálatokat, valamint a közterület tartós és végleges megváltoztatását
kizárólag kezelői hozzájárulással, az 1. mellékletben foglalt díj megfizetése mellett lehet végezni.
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(2) Kezelői hozzájárulás kiadását kérelem benyújtásával az kezdeményezheti, aki a közutat nem
közlekedési célból kívánja igénybe venni, a közutat és egyéb közterületet fel kívánja bontani, a közút
területén, az alatt vagy felett építményt vagy létesítményt kíván elhelyezni, illetve részére a kezelői
hozzájárulás valamely hatósági eljárásban történő felhasználáshoz szükséges.
(3) A rendeletben megállapított díjakat külön jogszabályban meghatározott általános forgalmi adó
terheli. A díjat a kezelői hozzájárulásban meghatározott mértékben, módon és határidőig kell a
kérelmezőnek megfizetnie.
4. § (1) A kezelői hozzájárulást a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Építéshatósági
Osztálya (a továbbiakban: Műszaki és Építéshatósági Osztály) javaslatára Letenye Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által átruházott
hatáskörben a polgármester adja meg.
(2) A kezelői hozzájárulás iránti kérelmet a Műszaki és Építéshatósági Osztályon kell előterjeszteni. A
kérelem benyújtása a munkavégzés megkezdésére nem jogosít.
(3) A kezelői hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmazni kell:
a) a felbontást kérő nevét és címét, egyéb elérési lehetőségét (telefon, e-mail)
b) az igénybevétel céljának és módjának leírását,
c) az igénybe vett közterület jellegét (járda, padka, zöldsáv, parkoló, stb.),
d) az elfoglalni kívánt terület pontos nagysága m²-ben a közterület jellegének megfelelő bontásban,
és a terület egyéb fontos paraméterei (hosszúság, szélesség, mélység, stb.)
e) az igénybevételért és szakszerű helyreállításért felelős nevét és címét,
f) az igénybevétel időtartamát, üzemezését.
(4) A kérelemhez csatolni kell a tervet és a műszaki leírást, valamint e rendelkezésre álló egyéb
engedélyeket, dokumentumokat.
(5) Amennyiben azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás történik, és a kezelői hozzájárulás
beszerzésére előzetesen lehetőség nem volt, azt utólag a Műszaki és Építéshatósági Osztályhoz be kell
jelenteni.
5. § (1) A kezelői hozzájárulás jogosultja az engedélyes.
(2) A kezelői hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát az engedélyes köteles a
helyszínen magánál tartani és az önkormányzat képviselőjének felszólítására felmutatni.
6. § (1) A kezelői hozzájárulásnak tartalmaznia kell:
a) az érintett közterület pontos megjelölését,
b) a hozzájárulás érvényességének idejét,
c) díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és a megfizetésének módját,
d) a közterület helyreállítására vonatkozó minőségi követelményeket, egyéb előírásokat,
e) a helyreállítás határidejét,
f) a helyreállításért felelős nevét, címét,
g) a garanciális, szavatossági elemeket,
h) a késedelmes helyreállítás esetén a felszámolásra kerülő pótdíj megfizetésére történő utalást,
i) nemteljesítés esetén az önkormányzat közterület-helyreállítás jogát,
j) egyéb feltételeket.
(2) Amennyiben a kérelmező a közterület olyan mértékű bontásához kér hozzájárulást, amely munkát
valamely ok miatt szakaszolni kell, a közterület kezelője a hozzájárulást szakaszolva adja meg.
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(3) Az ingatlan megközelítését szolgáló járda és útcsatlakozás kiépítéséhez a kezelői hozzájárulás
iránti kérelem benyújtása esetén a Műszaki és Építéshatósági Osztály meghatározza az ingatlan
megközelítését szolgáló közterület bontásának és helyreállításának minőségi követelményeit és egyéb
feltételeit, amely feltételeket a kezelői hozzájárulásnak tartalmaznia kell.
7. § A kezelői hozzájárulást megtagadhatja, ha
a) a hozzájárulás iránti kérelemhez nem csatolta a 4. § (4) bekezdésében foglaltakat,
b) a díjfizetési kötelezettségének a kezelői hozzájárulásban megadott határidőig nem tesz eleget,
c) az városrendezési vagy településfejlesztési célt, vagy közérdeket sért.
4. A közút nem közlekedési célú igénybevétele
8. § A közút nem közlekedési igénybevétele esetén a közterület bontására vonatkozó 3.§ - 7. §- ban
foglalt szabályokat az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
9. § (1) Kezelői hozzájárulás szükséges minden olyan esetben, amikor a közút nem közlekedési célú
igénybevétele a közterület felbontásával, vagy a közúton folyó munkával jár, vagy a közút területét
egyéb okból elfoglalják.
(2) A közút rendkívüli igénybevételét az igénybe vevő köteles – az igénybevételt követő legrövidebb
időn belül - a közút kezelőjének bejelenteni, az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges
intézkedéseket megtenni, és az igénybe vett útterületet a közút kezelőjének előírásai szerint
helyreállítani.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a bejelentés elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a
közutat az előírt hozzájárulás nélkül - nem közlekedési célból- vették igénybe.
10. § A közút nem közlekedési célú igénybevétele iránti kérelemnek adattartalomban meg kell egyezni
a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. mellékletében foglaltakkal.
Amennyiben a közút nem közlekedési célú igénybevétele egyéb, közútnak nem minősülő közterület
felbontásával is jár, a kérelemnek tartalmaznia kell a munkálatok által érintett terület, zöldfelület
nagyságát és jellegét is.
11. § A kezelői hozzájárulás meghatározott időtartamra, de legfeljebb egy évre adható. A kezelői
hozzájárulás hatálya egy éven belül kérelemre egyszer meghosszabbítható. A meghosszabbítás
kérelmezésére és engedélyezésére a hozzájárulás megadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
12. § A közút kezelője hozzájárulásában előírhatja a közterület és a közút területének azonnali
helyreállítását is.
13. § A közút kezelője a hozzájárulást megtagadhatja a 7. § a) - c) pontjában foglal esetekben. A közút
kezelője a hozzájárulást megtagadja a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet
6. § (3) bekezdésében meghatározott esetben.
14. § (1) Az engedélyes a közút nem közlekedési célú igénybevételéért díjat köteles fizetni. A díj
megfizetéséig a közutat érintő munkavégzés vagy egyéb igénybevétel nem kezdhető meg.
(2) A kezelői hozzájárulási díjszabást a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A díjakat a Képviselőtestület évente felülvizsgálja.
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(3) A díj esedékességére, megfizetésére, a fizetendő pótdíj megállapítására és megfizetésére a közutak
igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6.§ -ban foglaltakat megfelelően alkalmazni
kell.
15. § Nem kell díjat fizetni:
a) a közút kezelője által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez
kapcsolódó, nem közlekedési célú igénybevétel esetén,
b) az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás, illetve élet- és vagyonbiztonság érdekében
szükséges intézkedések esetén, ha az a közút felbontásával is jár,
c) amennyiben a közutat a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá nem tartozó,
nem üzleti célú rendezvények tartása céljából kívánják igénybe venni.
16. § Ha a nem közlekedési célú, vagy rendkívüli igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől
számított 3 éven belül a közúton süllyedés vagy hiba keletkezik, a közútkezelői hozzájárulás jogosultja
– amennyiben a székhelye ismeretlen, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa
(üzemeltetője) – köteles azt kijavítani. Ha a létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) a kötelezettségének
nem tesz eleget, a közút kezelője a közlekedési hatósághoz fordul.
17. § A 8. § - 16. § nem szabályozott kérdésekre a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
annak végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet és a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.
(V.31.) KHVM rendelet szabályait kell alkalmazni.
4. A közút és egyéb közterület bontására és helyreállítására vonatkozó közös szabályok
18. § (1) A város lakott területén zajjal járó bontási munkálatok 22.00 órától reggel 6.00 óráig nem
végezhetők. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését valamely vagyoni kár megelőzése
érdekében közérdekből vagy magánérdekből a nappali órákig elhalasztani nem lehet.
(2) A közút burkolatának megbontása csak a hozzájárulásban megjelölt mértékben és módon történhet.
A szükségtelen megbontással, illetve burkolatrongálással, illetve egyéb módon okozott kárért az
engedélyes és a kivitelező egyetemleges felelősséggel tartozik.
(3) Amennyiben a kivitelező nem a szabványoknak, előírásoknak megfelelően végzi az útbontást és
helyreállítást, a közútkezelő a közút védelmében az eredetileg tervezettől eltérő technológiát is
előírhat, aminek többletköltsége az engedélyest terheli.
19. § (1) A felbontott közterület helyreállítását az érvényben lévő műszaki szabványok, hatályos
jogszabályok és irányelvek figyelembevételével, a megadott engedély, valamint e rendeletben
meghatározottak szerint kell elvégezni.
(2) A közterület megbontása után az eredeti vagy a kezelői hozzájárulásban előírt állapotot kell
helyreállítani.
(3) Ideiglenes helyreállításra akkor kerülhet sor, ha ezt a kezelői hozzájárulás előírja.
(4) Amennyiben az engedélyes a közterület igénybevétele után saját erőből a közterületet az
előírtaknak megfelelően nem képes helyreállítani, erről haladéktalanul tájékoztatni köteles a terület
kezelőjét.
(5) Ha az engedélyes az előírt határidőn belül nem tesz eleget helyreállítási kötelezettségének, vagy a
(4) bekezdésben foglalt bejelentéssel él, - az engedélyes költségére – a területkezelő által megbízott
szerv vagy személy végzi el a helyreállítást.
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20. § (1) A munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni tilos. A
munkaárok csak jól tömöríthető talajjal vagy az előírt anyaggal tölthető fel a vonatkozó szabványok,
műszaki előírások szerint. Indokolt esetben talajcserét kell végezni.
(2) Közműépítés esetén a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében esetenként teljes
talajcserét kell alkalmazni. Az így visszatöltött munkaárokra ideiglenes burkolatot kell elhelyezni oly
módon, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse.
21. § (1) A közút területének helyreállítását csak kezelői hozzájárulás és egyéb engedélyek alapján
lehet végezni.
(2) A burkolat bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell végezni:
a) Amennyiben az érintett út vagy járdaszakasz területének, vagy szélességének több mint 30%-át
felbontják, a beruházó köteles a felbontott út, járdaszakasz kopórétegét teljes szélességben újra
építeni, szükség esetén a szegélyt megemelni.
b) Ha a burkolat több mint 50%-át felbontják, az út illetőleg a járda pályaszerkezetét teljes
szélességben újra kell építeni.
c) Burkolatépítés vagy helyreállítás esetén az aknák, szekrények és egyéb szerelvények szintre
emelését, közúton és járdában való elhelyezését a felső aszfaltréteg beépítése előtt kell elvégezni.
d) A bontáskor és a helyreállításkor biztosítani kell a fák és növények megóvását. Fát kivágni csak
külön engedéllyel lehet.
e) Az igénybevett, elpusztított zöldterületeket és megrongált burkolatokat az eredeti állapotukban
kell helyreállítani.
5. A beruházóra vonatkozó előírások
22. § A beruházó köteles:
a) közművezeték építésekor (bővítés, felújítás, rekonstrukció), a gerincvezeték építésével egy
időben, valamennyi ingatlanhoz az adott, építéssel érintett közmű bekötővezetékét megépíteni a
szükséges, legalább az útburkolat szélétől 1 m hosszúságban, útcsatlakozásnál a szabályozási
szélességig,
b) új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése esetén
felhívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) figyelmét, hogy a
megadott határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket és gondoskodjanak a szükséges
védőcsövek elhelyezéséről, valamint megépítéséről,
c) a jelentősebb útépítési, korszerűsítési, magas- és mélyépítési, közműépítési, felújítási
munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságok, az érintett közművek kezelői és a
kivitelezők bevonásával egyeztető tárgyalást tartani az egyes részmunkák határidőre történő
elvégzése és szakszerű végrehajtása érdekében,
d) a munkálatok befejezését a Műszaki és Építéshatósági Osztálynak haladéktalanul bejelenteni,
az értesítés elmulasztása esetén a szolgáltatás és ellátás akadályoztatásából származó károk
megfizetése a beruházót terheli,
e) forgalomterelés, forgalomkorlátozás esetén az út tulajdonosa – kezelője – előírásainak
megfelelően a lakosságot tájékoztatni,
f) a közműépítés során, ha közút igénybevétele teljes útlezárással jár, terelő utat kell igénybe
venni. Ha a forgalom megkívánja, a terelőút megerősítéséről gondoskodni kell. Az építés
befejezése után a terelőút helyreállítását, a közút tulajdonosának előírása alapján kell elvégezni,
g) a munka befejezése után a megvalósítási tervet, minősítéseket átadni,
h) a közművezetékek, vagy a közút paraméterei változása esetén azok bemérést papír alapon és
digitális formában is átadni.
6. A kivitelezőre vonatkozó előírások
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23. § (1) A tevékenység végzéséhez szükséges, megfelelő képesítéssel és jogosítványokkal rendelkező
kivitelező a közterület bontását csak a kezelői hozzájárulás kiadása után, a jogszabályban előírt
egyéb engedélyek birtokában kezdheti meg, és a munkákat a kezelői hozzájárulásban és egyéb
engedélyekben foglaltak szerint végezheti el.
(2) A kivitelező köteles:
a) a közút és a járda bontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt (a
végleges helyreállításig) gondoskodni a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély
megelőzéséről, és a folyamatos munkavégzésről,
b) gondoskodni a terület lehatárolásáról és a megfelelő jelzéséről, a terelőtáblák elhelyezéséről,
c) a munkálatok időtartamára az érintett telkek, épületek megközelítését ideiglenes átjáró
(hidprovizórium) építésével biztosítani,
d) a munkaterületet folyamatosan tisztán tartani, a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és
szemetet folyamatosan saját költségén elszállítani,
e) a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyását biztosítani, a sár és egyéb
szennyeződés eltakarítását elvégezni,
f) a munka során a növényzet védelméről a kezelői hozzájárulásban meghatározott egyedi előírás
szerint gondoskodni,
g) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos
közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a szemcsés anyag kiverődéseket folyamatosan és
azonnal szintbe feltölteni,
h) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás, illetőleg a tömörség vizsgálatáról szóló
méréseket (jegyzőkönyvet) - amennyiben a kezelői hozzájárulásban előírásra került –
becsatolni, a méréseket csak minősítési joggal rendelkező szervezet végezheti,
i) eleget tenni a kezelői hozzájárulásban foglalt egyéb előírásoknak.
7. A közút nem közlekedési célú igénybevételének és a közterület felbontás utáni
helyreállításának ellenőrzése,
jogkövetkezmények
24. § A közút nem közlekedési célú igénybevételének és a közterület felbontás utáni helyreállítását a
Műszaki és Építéshatósági Osztály ügyintézője jogosult ellenőrizni.
25. § (1) A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulástól eltérő igénybevétele esetén a közutak
igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 6. § (7) - (9) bekezdésének rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) Amennyiben a közút ideiglenes vagy végleges helyreállítása során balesetveszélyes helyzet alakul
ki a közúton, a közút kezelője a balesetveszély elhárítására jogosult intézkedni, és az elvégzett
veszély-elhárítási tevékenység költségeit az engedélyesre terhelni.
26. § (1) Amennyiben az engedélyes a közútnak nem minősülő közterület bontását és helyreállítását
nem a kezelői hozzájárulásban foglaltak szerint végzi, illetve a közútnak nem minősülő közterület
bontását kezelői hozzájárulás nélkül végzi, az engedélyest, illetve a hozzájárulással nem rendelkező
személyt (a továbbiakban együtt: engedélyes) az eljáró ügyintéző a tevékenység azonnali
felfüggesztésére, abbahagyására, az előírások betartására és az eredeti állapot azonnali helyreállítására
szólíthatja fel.
(2) Az engedélyes köteles az eljáró szerv felszólításának eleget tenni, a jogosulatlan tevékenységet
azonnal abbahagyni, illetőleg a hatósági határozatban, szakhatósági hozzájárulásban vagy a kezelői
hozzájárulásban foglalt előírásoknak eleget tenni és a szerződésszerű állapotot – saját költségén,
kártalanítási igény nélkül – azonnal visszaállítani. Amennyiben az engedélyes a közterület eredeti
állapotát haladéktalanul, de legkésőbb a felszólításban meghatározott időpontig nem állítja helyre, a
terület kezelője az engedélyes költségére a közterület az eredeti állapotát helyreállítja.
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(3) Amennyiben az ellenőrzött személy a közútnak nem minősülő közterületbontást kezelői
hozzájárulás nélkül végzi, vagy az engedélyes a kezelői hozzájárulásban foglaltaknak nem tesz eleget,
- a (2) bekezdésben meghatározottakon túl – pótdíjat köteles fizetni.
(4) A pótdíjat bejelentés nélküli igénybevétel esetén az igénybevétel tényleges tartamára, a
hozzájárulástól eltérő igénybevétel esetén a szabálytalanság fennállásának időtartamára kell
megállapítani.

(5) A pótdíj mértéke az alapdíj ötszöröse. A pótdíj megfizetése a jogosulatlan vagy szabálytalan
tevékenység folytatására nem jogosít.
(6) A pótdíjat a kiszabásától számított 15 napon belül az önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára kell megfizetni.
8. Záró rendelkezések
27. § E rendelet 2014. május 15. napján lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után
benyújtott kérelmek alapján kiadott kezelői hozzájárulásokra kell alkalmazni.
28. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Letenye Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII. 30.)
önkormányzati rendelete 3. mellékletének III. pontjában szereplő „közterület-bontási hozzájárulást ad”
szövegrész helyébe a „kezelői hozzájárulást ad a közterület bontásához és a közút nem közlekedési
célú igénybevételéhez” szöveg lép.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII. 30.) önkormányzati
rendelete 3. mellékletének III. pontjában szereplő „8/2006. (V.10.) rendelet a közterület-használat
szabályairól 3. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a 8/2014. (V.5.) önkormányzati rendelet 4. § (1)
bekezdése és a 7. §-a” szöveg lép.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Halmi Béla
polgármester
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1. melléklet a közutak nem közlekedési célú igénybevételéről és a közterületek felbontásáról
szóló 8/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

A közterület bontása és a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak*:
1.

járda és térburkolat felbontása vagy lezárása

600,- Ft/m²/nap

2.

zöldterület vagy padka felbontása és lezárása

600,- Ft/m²/nap

3.

közút nem közlekedési célú igénybevétele

600,- Ft/m²/nap

3.a

közút nem közlekedési célú igénybevétele a gyülekezési
jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá nem tartozó,
üzleti célú rendezvények tartása esetén

25,- Ft/m²/nap

*A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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