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Váli Közös Önkormányzati Hivatal 
Településüzemeltetési, -fejlesztési és Műszaki előadó 
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KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY  
KÉRELEM 

közterület rendeltetéstől eltérő használatához 
 
Alulírott .................................................................. (név) .......................................................... 

................................................... (cím) kérem, hogy Vál Község Önkormányzata Képviselő 

testületének „a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról“ szóló 8/2018 

(V.30.) önkormányzati rendelete alapján, a közterület rendeltetéstől eltérő használatát az alábbiak 

szerint engedélyezze  

 
I. A közterület-használat pontos helye (pl. XY közterület 123 házszám előtt): 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
II. A közterület-használat célja (kérjük jelölje a négyzetbe tett X-el): 
 
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti 
védőtető, hirdetőberendezés, cég- és címtábla elhelyezése □ 
b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezése □ 

c) önálló hirdetőberendezés, figyelmeztető- vagy tájékoztató tábla elhelyezése □ 

d) alkalmi- és mozgó árusítás, javító- vagy szolgáltató tevékenység □ 

e) gépjárművek parkolási helye célja □ 

f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése □ 

g) vendéglátóipari előkert létesítése □ 
h) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális rendezvények, mutatványosi 
tevékenység □ 

i) közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes hasznosítása □ 

j) mozgóbolti árusítás □ 

k) egyéb □ 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő:  8:00 - 15:00 
Szerda: 8:00 - 15:00 
Péntek: 8:00 - 12:00 
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III. A közterület-használat időtartama (pl.: 2018.05.30-tól 2019.04.23-ig):  
 

……………………….…………-tól………………………………………-ig 
 
IV.  A közterület használat mértéke (pl.: 20 m2, lásd.: a közterület használati díjnál): 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
V.  Egyéb lényeges megjegyzés: 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt: ....................................................... 
..................................................................... 

kérelmező aláírása 
A kérelemhez mellékelten csatolandó: 
 
1. Amennyiben releváns, a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat 

másolata (vállalkozói igazolvány, működési engedély, alapító okirat stb.) 
 
Tájékoztatás a Közterület-használati engedély kérelemhez: 
 
Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni, melynek mértéke: 
a) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti 
védtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-
enkénti díj (tényleges felületre vonatkozik) 

240.-Ft /m2/év 

b) Mobil árusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezése 560.-Ft/m2/nap 
c) Önálló hirdető-berendezések, táblák elhelyezése 400.-Ft/m2/hó 
d) Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmelék tárolás, állványelhelyezés 80.-Ft/m2/nap 
e) Vendéglátó-ipari előkert 400.-Ft/m2/hó 
f) Kiállítás 160.-Ft/m2/nap 
g) Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével: 80.-Ft/m2/nap 
h) Gépjárművek parkolása 240.-Ft/gépjármű/nap 
i) Alkalmi közterületi árusítás 100.- Ft/fm/nap 
j) Mozgóbolti árusítás 3000.- Ft/nap 
 
Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
 a közműveknek, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei 

elhelyezésére. 
 Közlekedési-, postai- és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezésére. 
 Köztárgyak (szobor, kültéri padok stb.) elhelyezésére. 
 
Nem kell közterület-használati engedélyt kérni: 
 a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a terület elfoglalásához, 
 közúti közlekedésirányításra szolgáló berendezések elhelyezésére, 
 nyomvonalas létesítmények hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz. 
 
A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – közérdekből és rendkívül indokolt 
méltányosságból – (kérelemre) részben, vagy egészében felmentést adhat. 
 
20%-os kedvezmény adható annak a közterület használónak, aki a közterületet legalább 1 éves időtartamban kívánja 
használni és a kiszabott éves közterület-használati díjat egy évre előre, egyösszegben megfizeti. 


