
 

 

1. melléklet a 36/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez1 

 
Közterület használatára vonatkozó kérelem 

  

 

1. A kérelmező adatai 

1.1. Név: ............................................................................................................................................. 

1.2. Lakcím˛/székhely: ....................................................................................................................... 

1.3. Cégjegyzékszám/vállalkozói/ őstermelői nyilvántartási szám: ................................................... 

1.4. Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................ 

 

2. A közterülethasználatra vonatkozó adatok 

2.1. Célja: ............................................................................................................................................ 

2.2. Időtartama: ................................................................................................................................... 

2.3. Helye: ........................................................................................................................................... 

2.4. Módja: .......................................................................................................................................... 

2.5. Mértéke: ....................................................................................................................................... 

2.6. Jellemzőinek leírása (anyaga, rögzítés módja, elhelyezni kívánt tárgyak leírása, gépjármű 

esetében forgalmi rendszáma, típusa)  

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

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

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

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

2.7. Folytatni kívánt tevékenység leírása: 

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

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

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

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

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

2.8. Árusítás esetén az árusító személy/rendezvény esetén a szervező megnevezése és címe:  

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

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

2.9. a közterülethasználati díj megfizetésének módja (a megfelelő aláhúzandó): 

 

banki átutalással vagy készpénzátutalási megbízással / egy összegben - havonta - félévente 

 

 
1Megállapította: 24/2022. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2022. szeptember 1-től. 
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3. A kérelemhez mellékelni kell 

 

3.1. a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát, 

 

3.2. 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, 

 

3.3. a zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot, 

 

3.4. közterületen történő felépítmény elhelyezése esetén a felépítmény konkrét helyének 

megállapítására alkalmas, lehetőleg szakember által készített helyszínrajzot, és a megjelenést 

ábrázoló tervet vagy fényképet, 

 

3.5. rendezvény, árusítás esetében a terület takarítására vonatkozó nyilatkozatot, 

 

3.6. az engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására vonatkozó 

kérelemhez ezen engedélyek, bizonyítványok meglétéről szóló nyilatkozatot, igazolást, 

 

3.7. mutatványos tevékenység esetében a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tevékenység 

végzéséhez minden érvényes okirat, engedély birtokában van, 

 

3.8. rendezvényi célú közterülethasználat esetén 

3.8.1. a rendezvény területén lévő színpad, árusító egységek, egyéb építmények elhelyezési 

tervét, 

3.8.2. szükség esetén forgalomkorlátozási tervet. 

 

 

4. Nyilatkozat 

 

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

megfelelnek.  

 

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

másolatát az eljáró hatóság rendelkezésére bocsátom. 

4.3. Alulírott kérelmező kérelmem teljesítése esetén a fellebbezési jogomról lemondok. 

 

 

 

Kelt:  

 

  

 kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 


