
Kérelem 

Közterület-használati engedélyhez 

 

 

Természetes személy kérelmező esetén: 

Név (születési név is): ………………………………………………………………………… 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………. 

Születési hely, idő:…………………………………………………………………………….. 

Lakóhelye címe:……………………………………………………………………………….. 

Adóazonosító jele:……………………………………………………………………………... 

 

 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező kérelmező esetén: 

Cég megnevezése:……………………………………………………………………………… 

Székhelye:………………………………………………………………………………………. 

Telephelye:……………………………………………………………………………………... 

Levelezési cím:…………………………………………………………………………………. 

Adószám:……………………………………………………………………………………….. 

Bankszámlaszám:………………………………………………………………………………. 

 

 

A közterület-használat 

Helye (helyrajzi szám is):………………………………………………………………………. 

Mértéke (m
2
-ben):………………………………………………………………………………. 

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

Célja:……………………………………………………………………………………………. 

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

Időtartama:……………………………………………………………………………………… 

 

 

A közterület-használattal érintett berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga, rögzítés 

módja, jármű esetén rendszáma, típusa, a megengedett legnagyobb összsúlya, 

stb.)………….………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat megnevezése, 

száma: ………………………………………………………………………………………….. 

 



A közterület-használatot érintő tevékenységben részt vevő bejelentett családtag, 

alkalmazott, megbízott neve és lakcíme: …………………………………………………….. 

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

 

A közterület-használati díj fizetésének módja: 

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

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Kijelentem, hogy Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település 

rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendeletében foglaltakat 

ismerem, az abban foglaltakat az engedély megadása esetén magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el, a közterület-használati díj fizetését vállalom. 

 

 

Dátum:………………………………………. 

 

 

 

 ……………………………………….. 

 aláírás 

 

Mellékletek:  

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. 

vállalkozói igazolvány, működési engedély, cégkivonat) másolata, 

b) hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a reklámhordozó műszaki 

dokumentációja, esztétikai terve, látványterve, 

c) mutatványos tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott eszközök és 

berendezések érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat másolatát, 

d) kiállítás, vásár, egyéb rendezvény esetében a kérelmező terület takarítására vonatkozó 

nyilatkozata, 

e) zöldterület, közpark használata esetén a kérelmező terület helyreállítására vonatkozó 

nyilatkozata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Becsatolandó mellékletek: 

- telepítési helyszínrajz 

- adószámot igazoló okirat másolata 

- tevékenység gyakorlására jogosító okirat vagy építési engedély másolata 

- cirkusz és mutatványos tevékenységet végzők esetén a létesítmények, építmények 

gépek, berendezések, eszközök műszaki vizsgálatát igazoló irat 

- üzleti tevékenység esetén egyéni vállalkozói igazolvány/cégkivonat, aláírási 

címpéldány másolata 

- Az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményben 

vagy, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre (színi, 

zenekari, cirkuszi előadás, táncos összejövetel, disco, koncert stb.) a vonatkozó 

tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője 

köteles írásban meghatározni, és a közterület-használat iránti kérelemmel egyidejűleg 

benyújtani a jegyzőhöz. 

- 3000 ft illetékbélyeg 

 

 

 


