
 

1. melléklet a 36/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

 

Közterület használatára vonatkozó kérelem 

 3.000 Ft értékű 

 illetékbélyeg helye 

 

 

Benyújtandó: A Marcali Városi Önkormányzat polgármesterének, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

 

I. A kérelmező adatai 

név ...................................................................................................................................................... 

lakcím˛/székhely: ……........................................................................................................................ 

cégjegyzékszám/vállalkozói/ őstermelői nyilvántartási szám: ........................................................... 

kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe: ……........................................................................ 

 

II. A közterülethasználatra vonatkozó adatok 

célja: .................................................................................................................................................... 

időtartama: .......................................................................................................................................... 

helye: .................................................................................................................................................. 

módja: ................................................................................................................................................. 

mértéke: .............................................................................................................................................. 

jellemzőinek leírása (anyaga, rögzítés módja, elhelyezni kívánt tárgyak leírása, gépjármű 

esetében forgalmi rendszáma, típusa)  

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

folytatni kívánt tevékenység leírása: 

........................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................………………………... 

…………………………………………………….…….……………………………………...... 

........................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………..……….. 

árusítás esetén az árusító személy/rendezvény esetén a szervező megnevezése és címe:  

………………………………………………………………………………………….……...… 

……………………........................................................................................................................ 

a közterülethasználati díj megfizetésének módja (a megfelelő aláhúzandó): 

utalással vagy pénztárban / egy összegben - havonta - félévente 



III. A kérelemhez mellékelni kell: 

 

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát, 

 

b) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő 

közterülethasználat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt 

esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt, 

 

c) a zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot, 

 

d) közterületen történő felépítmény elhelyezése esetén a felépítmény konkrét helyének 

megállapítására alkalmas, lehetőleg szakember által készített helyszínrajzot, és a 

megjelenést ábrázoló tervet vagy fényképet, 

 

e) rendezvény, árusítás esetében a terület takarítására vonatkozó nyilatkozatot, 

 

f) az engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására 

vonatkozó kérelemhez ezen engedélyek, bizonyítványok meglétéről szóló nyilatkozatot, 

igazolást, 

 

g) mutatványos tevékenység esetében a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tevékenység 

végzéséhez minden érvényes okirat, engedély birtokában van, 

 

h) rendezvényi célú közterülethasználat esetén 

ha) a rendezvény területén lévő színpad, árusító egységek, egyéb építmények elhelyezési 

tervét, 

hb) szükség esetén forgalomkorlátozási tervet. 

 

 

IV. Nyilatkozat: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Nyilatkozom, hogy a tevékenység gyakorlására jogosító okiratokkal rendelkezem, és azok 

másolatát az eljáró hatóság rendelkezésére bocsátom. 

 

Kelt: Marcali, ………………………. 

 

 ……………………………… 

 kérelmező aláírása 

 

 


