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1. számú melléklet a közterületek használatáról szóló 
                   7/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Kérelem közterület használati engedély kiadására 
 

1. Természetes személy, magánszemély (kérelmező): 

neve: ____________________________________________________________________ 

anyja neve: _______________________________________________________________ 

születési helye és ideje: ______________________________________________________ 

állandó lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely) címe: 
_________________________________________________________________________ 

elérhetősége: ______________________________________________________________ 

 

2. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó 
szerv, szervezet: 
 
neve: ____________________________________________________________________ 
 
alapító okiratának száma, cégjegyzékszáma: 
_________________________________________________________________________ 
 
telephely címe: ____________________________________________________________ 
 
képviseletre jogosult személy neve, állandó lakcíme, telefonos elérhetősége: 
_________________________________________________________________________ 
 
 

3. A kérelmezett közterület használat: 

célja: ____________________________________________________________________ 

értékesítés esetén értékesíteni kívánt áru megjelölése: _____________________________ 

időtartama: _______________________________________________________________ 

helye: ___________________________________________________________________ 

módja, mértéke (m2-ben kifejezve): ____________________________________________ 

a tevékenységhez használt utcai berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyag, rögzítés 
módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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4. Ha a közterület használat célja mozgóbolt üzemeltetése (külön is csatolható):  
a mozgóbolt körzete: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
megállási helyek: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok száma, 
megnevezése, kiállító szerv megnevezése: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6.  Díjfizetési kedvezmény, vagy mentesség iránti kérelem esetén, annak indokolása: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7.  A kérelemhez csatolt mellékletek felsorolása: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Kelt: __________________________________ 

 

 

 ______________________________ 

                                                                                                                 aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  
2. számú melléklet a közterületek használatáról szóló 

7/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

 

Közterület-használati díjak 

 

Közterület igénybevételének célja Használati díj 

Árusítóhely, fülke és ahhoz kapcsolódó 
építmények elhelyezéséhez 

250 Ft/m2/hó 
 

Kiállítás, vásár, alkalmi vásár 
önkormányzati rendezvények ideje alatt 

1000 Ft/m2/nap 
külön elbírálás alapján 

Mozgóbolt és mozgóárusítási 
 tevékenység 

300 Ft/gépjármű/alkalom 

Vendéglátóipari terasz, előkert 
üzemeltetése 

800 Ft/m2/hó 

Alkalmankénti rakodás  1000 Ft/m2/alkalom 
Reklám, hirdető vagy útbaigazító tábla 

elhelyezése (felület mérete szerint) 
1000 Ft/m2/hó 

A 3,5 tonnát meg nem haladó, 8 főnél 
 több személy szállítására alkalmas 
 jármű, kisteherautó, mezőgazdasági 

munkagép 

 
50 Ft/m2/nap 

3,5 tonnát meghaladó jármű, 
mezőgazdasági munkagép 

100 Ft/m2/nap 

Üzemképtelen személygépjármű 30 napot 
meghaladó tárolás 

1000 Ft/db/nap 

Egyéb üzemképtelen jármű és munkagép 
tárolás 

2000 Ft/db/nap 

Építési munkával kapcsolatos 
tevékenység végzése, építőanyag, 

bontási termék 14 napot meghaladó 
tárolása 

 
500 Ft/m2/hó 

 

Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, 
kirakatszekrény, üzleti védőtető, 
ernyőszerkezet, cég és címtábla 

 
500 Ft/m2/hó 

Filmforgatás: - forgatási célra 
- technikai 

kiszolgálásra, stáb 
parkolásra 

200 Ft/m2/nap 

100 Ft/m2/nap 

 


