1. sz. melléklet
A közterületek használatáról szóló rendelethez
Kérelem közterület-használat céljára

A kérelmező neve, személyi adatai: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Állandó lakhely, székhely címe: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Közterülethasznált célja: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

a.) A közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz).
b.) Módja, mértéke (m2-ben).
c.) Az engedélyhez használt utcaberendezési tárgy műszaki leírása, (anyaga, rögzítés módja,
forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.)
A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma.

………………………………………….
a kérelmező aláírása

2. sz. melléklet
Közterület-használat
célja

mennyiség
egysége

1./ Elárusító pavilon
-élelmiszer árusítás zöldség,
Szeszmentes italok

időtartama

Ft

m2

hó

100,-

m2

hó

200,-

nap

100,-

alkalmanként
m2

nap

50,-

- sátor, vagy gomba alatt
egyéb helyen( pl: sport pályai rend./

m2

nap

200,-

3./ Mutatványos, cirkusz

m2

nap

100,-

4./ Üzleti árusításhoz rakodáshoz
igénybe vett terület

m2

hó

100,-

- vendéglátás, vendéglátás
előkészítés, kerthelyiség és az
a./ pontban nem sorolt egyéb

2./ Alkalmi és mozgó árusítások
-idényjellegű árusítás

m2

5./ Kerékpártároló kihelyezéseÉlelmiszer üzleteknél

ingyenes

6./ Vendéglátóknál és egyéb nem
Élelmiszer üzleteknél, kerékpártároló

m2

hó

100,-

7./ Javító és szolgáltató tevékenység

m2

nap

50,-

db
db
db
db
db

hó
hó
hó
hó
hó

1000,1000,1200,1200,1000,-

m2

hó

120,-

m2
m2

hó
hó

10,30,-

8./ Gépjárművel rendszeres
parkolás utcákban
- tehergépkocsi
- pótkocsi
- autóbusz
- munkagép
- személygépkocsi (üzemképtelen)
9./ Építési munkához anyag
Tárolás, tüzelőtárolás
- építési anyag tárolás
(kivéve: lakóházépítés, épület felújítás)
- lakóház építés, épület felújítás céljából
- tüzelő 72 órán túl és egyéb fa

10./ Közterületbe 10 cm-en túl
benyúló üzlet homlokzat,
kirakatszekrény, védőtető, cég- és címtábla m2
11./ Önálló hirdetőtábla elhelyezése
[10]
-

12./

m2/tábla

hó

100,-

hó

200,-

[5]

13./ Lakossági összefogással megvalósuló út-közmű építési célú közterület használatáért nem kell
díjat fizetni.
14./ Lakodalmi sátor felállítása: ingyenes
15./ A táblázatban nem szereplő egyéb közterületre a fentiek figyelembevételével kell határozatot
hozni, melyben szerepelni kell a díjra vonatkozó összegszerűségnek, az igénybevétel
időtartamának, az elszámolás és kifizetés módjának leírását.

[3]„

16. Közcélú közmű (-vill.
oszlop, telefon, kábel tv.)
1 m2/db
- Aknafedlap stb. (felmérés 1 m2
alapján)”

1 hó
1 hó

1.200 Ft/m2/hó
1.200 Ft/m2/hó

[4]

„ 17./ A település forgalmát és közterületeit jelentős mértékben megterhelő többletforgalommal és
gépjárműhasználattal járó és 300 fő részvételét meghaladó rendezvény ( így pl. lovasnap, falunap )
esetén naponta a gépjárműveknek a közterület használatáért parkolási díjat kell fizetni:
-

motorkerékpár
személygépkocsi
mikrobusz
busz
mozgáskorlátozott
ingyenes. „

500 Ft
1000 Ft
2000 Ft
5000 Ft
igazolvánnyal rendelkező

személy

részére:

[3] Kiegészítette a 9/2000.(VI.08.) Kvt.sz. rendelete 1.§ (2) bekezdése. Hatályos:
2000. augusztus 1-jétől
[4] Kiegészítette a 8/2004.(VI.09.) Kvt. rendelete 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2004.
június 9-től
[5] Hatályon kívül helyezte a 7/2005.(VII.19.) Kvt. rendelete 1.§ (1) bekezdése.
Hatályon kívül helyezte: 2005. július 19-től
[10] Módosította a 7/2008.(V.26.) Kvt. rendelete 1.§ (4) bekezdése. Hatályon kívül
helyezte: 2008. május 26-tól

