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Pilis Város Önkormányzatának
6/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjéről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló,
többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) a) pont aa) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a
közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a közterület használatáról rendjéről a következő rendeletet
alkotja meg:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. §
E rendelet területi hatálya Pilis város közigazgatási területén lévő, Pilis város
önkormányzati tulajdonában álló földterületre - melyet a rendeltetésének megfelelően bárki
használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván -, illetve egyéb, magántulajdonban
lévő ingatlanoknak - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a
közhasználat céljára átadott területrészére terjed ki.
(2)
E rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti terület tulajdonosára, használójára, igénybe
(1)

vevőjére terjed ki.

(3)

A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az e
rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
2. Értelmező rendelkezések
2. §

1. közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában ekként
meghatározott terület
2. reklámcélú hirdetmény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3.§ d) pontja szerinti gazdasági reklámhordozója mérettől,
hordozóanyagtól és formától függetlenül
3. alkalmi árusítás: működési engedéllyel vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező kereskedő által
közterületen folytatott kereskedelmi tevékenység, melynek során az engedé1yben megjelölt
kereskedelmi tevékenységet folytatja, meghatározott termékkört értékesíti, ideértve a rendezvényen
való árusítást is
4. idényjellegű árusítás: jellege alapján hosszabb, de maximum 5 hónap időtartamban közterületen
folytatott kereskedelmi tevékenység, melynek során az engedélyben megjelölt kereskedelmi
tevékenységet folytatja, meghatározott termékkört értékesíti

5.hulladékká vált jármű: a megsérült és elhagyott, a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem, illetve
érvénytelen érvényesítő címkével rendelkező, valamint a műszaki állapota miatt közúti
közlekedésre alkalmatlan roncs vagy sérült jármű.
6. választási plakát: a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (1) bekezdése
szerinti plakát.
7. mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt
vagy általa vontatott eszköz
8.mozgóárusítás: ha a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével
viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, tricikli,
fagylaltos kocsi)
9.mozgó árusítóhely: mobil jellegű, talajhoz nem rögzített, helyét változtató árusítóhely /guruló
kocsi, tricikli, stb./
10.fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló huzamos emberi
tartózkodásra alkalmas 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.
11. pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi
tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.
12.nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített,
ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
II. FEJEZET
Részletes rendelkezések
1. A közterület-használati engedély
3. §
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő állandó vagy ideiglenes igénybevételéhez használatához – a
továbbiakban: közterület-használat – közterület-használati engedély szükséges. A közterülethasználatára, igénybevételére vonatkozó eljárás – fő szabályként - kérelemre vagy – a közterület
jogellenes igénybevétele, használata észlelése esetén - hivatalból indul.
(2)

Közterület-használati engedélyt kell beszerezni az alábbi esetekben:

a) közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, reklámhordozó
(ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezést, óriásplakátot) elhelyezéséhez,
fennmaradásához,
b) hirdető berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási
kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is,
továbbá a közterületre jogszerűen - hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett
bármilyen építményre vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra vagy
építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám, illetve reklámhordozó berendezés
elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen képek, vagy reklámok közterületre történő
vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez,
fennmaradásához,
c) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez,
fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez,
árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához,
d) utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés
elhelyezéséhez, fennmaradásához,
e) utcai árusító és egyéb automaták
f) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület

körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek,
építési anyagok elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához,
g) alkalmi és mozgóárusításhoz, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység
folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz,
h) kiállítás, vásár, piac, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység
folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez,
i) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek ideiglenes
elhelyezéséhez, ideiglenes tárolásához,
j) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (például:
vendéglátó-ipari terasz, előkert),
k) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, pad, virágláda, alapzatos zászlórúd
elhelyezésére,
l) távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszélő készülék elhelyezésére,
m) üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására.
Az üzembentartó vagy tulajdonos (továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet
saját költségén köteles a közterületről – az üzemképtelenség bekövetkezésétől számított - 30 napon
belül eltávolítani.
Üzemképtelen jármű reklámhordozóként való alkalmazása tilos.
n) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegű
jármű közúton vagy más közterületen tárolható. A 3500 kg-ot meghaladó legnagyobb megengedett
össztömegű tehergépjármű, munkagép, autóbusz ill. mezőgazdasági vontató, pótkocsi tárolása
közúton, közterületen tilos.
Veszélyes anyag, üzemanyag, kommunális szemét szállítását végző tehergépjármű, munkagép, ill.
mezőgazdasági vontató, pótkocsi ideiglenesen sem tárolható közterületen.
(3) Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák
elvégzéséhez,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló
berendezések elhelyezéséhez,
c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények
hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,
d) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának
síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező
felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg,
e) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok
elvégzéséhez,
f) a közterület nemzeti-, társadalmi és egyházi ünnepek alkalmával történő igénybevételéhez.
(4) Nem adható közterület-használati engedély:
a) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom
céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,
b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő
gyalogos észlelését akadályozná,
c) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt maradandóan károsítja és a
helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez,
fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat,
d) a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történő
használatára,
e) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,

f) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 12 négyzetméter alapterületet meghaladó
zárt szerkezetű épületek létesítéséhez, kivéve, ha Pilis Város Önkormányzatának a hatályos Helyi
Építési Szabályzata ezt lehetővé teszi,
g) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3 négyzetméter alapterületet meghaladó
nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez,
h) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot
vagy az egészséget veszélyeztetné,
i) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energiaés vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és
hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,
j) jármű iparszerű javítására,
k) az eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására,
l) a 3500 kg-ot meghaladó legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjármű,
munkagép, autóbusz, ill. mezőgazdasági vontató, pótkocsi tárolására,
m) a közúti közlekedésben történő részvételre jogosultsággal (érvényes hatósági engedéllyel és
hatósági jelzéssel) nem rendelkező, vagy bármilyen okból üzemképtelen jármű 30 napot
meghaladó, ideiglenes tárolására.
n) filmforgatás célú közterület-használat.
(5) Pilis Város belterületén a kiépített közúti parkolóhelyek hiányában, a gyalogos és a közúti
közlekedés biztosítása érdekében, nem engedélyezhető a gépjárművek elhelyezése, illetve
parkolása olyan területeken, ahol a terület sajátosságai és a kiépítettségének foka miatt, kizárólag a
közutat és az út menti ingatlant elválasztó ún. zöld sáv területén lenne lehetőség a megállásra,
várakozásra.
2. Engedélyezési eljárás
4. §
(1) A közterület-használati ügyekben – a (3) bekezdés kivételével - a település polgármestere
határozattal dönt. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyek meghozatalára
vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
(2) Amennyiben a közterületet igénybe vevő ügyfél a közterületen állandó jellegű építményt kíván
létesíteni, úgy a létesítmény alatti földrészlet és a hozzá kapcsolódó földrészlet igénybe vétele
tárgyában a képviselő-testület határozattal dönt. Az építmény kivitelezéséhez szükséges ún.
tulajdonosi hozzájárulást is a képviselő-testület vizsgálja és adja meg, az ún. építési engedélyezési
eljárás keretein belül.
(3) A közterület (2) bekezdés szerinti, állandó jellegű használatára az igénybevevővel a képviselőtestület bérleti szerződést köt. A bérleti szerződést – a képviselő-testület hozzájárulása, döntése
alapján – az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg.
(4) A település közterületét érintő települési sport, illetve kulturális rendezvény közterületen történő
megtartásához szükséges közterület-használati engedélyt-a települési sport és kulturális rendezvény
szervezőjének kérelmére - a település polgármestere, kizárólag az Önkormányzat Képviselőtestülete Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága támogató javaslata birtokában
adhat.

3. A közterület-használati engedély iránti kérelem
5. §
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetésétől eltérő
célra igénybe venni, illetve használni kívánja Az üzemképtelen jármű közterület-használati
engedélyét a tulajdonosnak/üzembentartónak kell megkérni. A közterület- használati engedély nem
pótolja a jogszabályokban előírt egyéb- hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (például:
építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatósági engedélyei) beszerzését.
(2) Amennyiben a közterület ideiglenes jellegű igénybevétele során építési-, felvonulási terület
építőanyag, törmelék, vagy állványzat közterületen történő elhelyezése szükséges, az engedélyt az
építtetőnek kell kérnie. Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen
állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési
munka végzésének tartamára adható.
(3) A közterület (2) bekezdés szerinti, állandó jellegű használata tárgyában a képviselő-testület
határozattal dönt.
(4) A közterület-használati engedély iránti kérelmet e rendelet 2. számú mellékletét képező
formanyomtatványon kell benyújtani.
(5) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati
engedély akkor adható, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - ennek teljesítésére jogosult közszolgáltató útján igénybe veszi.
(6) Az ügyfél köteles az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására bemutatni a
közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat(ok) eredeti, vagy az eljáró
szerv, illetve közjegyző által hitelesített másolatát.
4. Engedély elbírálása
6. §
6. § (1) A közterület-használati engedélyezési kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az
Országos Településrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló, többször módosított 253/1997.
(XII.28.) Korm. rendelet előírásait, valamint Pilis Város Önkormányzatának - a kérelem benyújtása
időpontjában irányadó, érvényes - a Helyi Építési Szabályzatról szóló, hatályos önkormányzati
rendelete, és a hozzá kapcsolódó egyes szabályozási tervek övezeti leírásait, a városképi, a
városrendezési, a műemlékvédelmi, a közlekedési, a környezetvédelmi, a növényvédelmi, a
közegészségügyi, a köztisztasági, a közbiztonsági előírásokat, a munka-és balesetvédelmi a
kereskedelmi és turisztikai szempontokat, és érvényesíteni kell a közreműködő szakhatóságok
hozzájárulásaiban előírt követelményeket, valamint a közterület-használatára, igénybe vételére
vonatkozó központi jogszabályok előírásait is.
(2) A közterület-használati engedélyt - a rendelet keretei között - a tulajdonos önkormányzat adja
meg.
(3) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet központi vagy más helyi jogszabály
valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati
engedély, illetőleg képviselő-testületi hozzájárulás kizárólag az engedély, hozzájárulás megléte

esetén adható ki.
(4) Nem engedélyezhető a közterület-használat alkalmi és mozgóárusítás, valamint mutatványos
tevékenység céljára, az alábbi közterületein:
a) Petőfi tér,
b) Szabadság tér,
c) Szent István park.
(5) A (4) bekezdés szerinti korlátozás nem alkalmazható a nemzeti, vagy egyházi ünnepek esetén.
Az egyes nemzeti vagy egyházi ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterülethasználati engedély az ünnep kezdetét megelőző 21. naptól kezdődő időszakra adható ki.
(6) A Polgármesteri Hivatal Mikes Kelemen u. felőli oldalán, kizárólag az Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlan, épület homlokfrontja előtt, a járda és az „ún. zöldsáv” területén,
- a gépjárművek közlekedésére szolgáló úttest felülete, valamint
- 1 m szélességű sáv, valamint
- a Polgármesteri Hivatal gépjármű behajtója szabadon hagyása,
elhagyása mellett, - az Ör. rendelkezéseinek megfelelő - területhasználat, közterület-használat
pénteki és szombati napokon (kivéve az évenkénti búcsút, vásárt), írásbeli bejelentés mellett,
őstermelő és háztáji kistermelő részére, ingyenes jelleggel, közterület-használati díj (ellenérték)
számítása nélkül engedélyezett.
(7) A (6) bekezdés szerinti kérelem előterjesztése esetén, a jogerős hatósági határozat
meghozataláig a (6) bekezdésnek megfelelő közterületi földrészlet igénybevétele engedélyezett.
5. A közterület-használati engedély tartalma
7. §
(1) A közterület-használati engedélynek - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. §-ában
meghatározottakon túlmenően - tartalmaznia kell:
a) Az engedélyes nevét (cégnevét, cégjegyzékszámát, statisztikai jelzőszámát, adószámát), állandó
lakóhelyének / tartózkodási helyének (székhelyének / pilisi telephelyének) címét.
b) A (részlegesen) igénybe veendő közterület nevét, helyrajzi számát, a közterületből igénybe
veendő földrészlet m2-ben kifejezendő nagyságát. (A közterület-használat pontos helyét, pontos
mértékét.)
c) A közterület-használat célját, (a rendelet meghatározott szakaszára, pontjára utalással.)
d) A közterület-használat pontos időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel
bekövetkeztéig érvényes, illetve, hogy állandó jellegű, visszavonásig érvényes.
e) A közterület-használat egyéb feltételeinek pontos meghatározását.
f) Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok pontos megnevezését (név, cím), és az
általuk tett szakhatósági kikötések pontos meghatározását.
g) A közterület-használati engedély megszűnése, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot
helyreállítására vonatkozó általános kötelezettség előírását.
h) A közterület-használati díj fizetési kötelezettsége esetén, a közterület-használati díj napi, más
időszaki (heti, havi) mértékét, és a díj fizetésének feltételeit, módját;
i) Utalást arra vonatkozóan, hogy a közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban
előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági - engedélyek (például: építésügyi, egészségügyi,
rendészeti szakhatóságok engedélyei) beszerzését, rendelkezésre állását.

j) Utalást arra vonatkozóan, hogy az engedélyes köteles az igénybe vett közterületet és annak
környezetét – a közterületi ideiglenes, más célú igénybevétele, használata időtartamára –
folyamatosan és teljes körűen tisztán tartani, gondozni.
k) Utalást arra, hogy az engedély kizárólag a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt
előírások megvalósítása esetén érvényes.
l) A hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának
kötelezettségét.
m) A közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját,
egyéb esetben a díjmentesség tényét.
n) A jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő tagjainak, bejelentett családtagjainak,
továbbá az alkalmazottak vagy megbízottak nevét és lakcímét.
o) A közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és
kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a
munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást.
p) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztán tartási
kötelezettség előírását.
(2) A közterület-használati engedély megtagadása esetén a kérelmet benyújtó ügyfelet tájékoztatni
kell a jogorvoslat lehetőségéről és annak módjáról.
(3) Az építési munka végzésével kapcsolatos közterület-használati engedélyben:
Elő kell írni, ki kell kötni, hogy – ha a járdát teljes szélességében el kell foglalni és a gyalogos
közlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át – az engedélyes köteles a gyalogosok
számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és a gyalogosközlekedés útjába eső tárgyakat fehérre
meszelni.
(4) Az anyagok és építési szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület-használati engedélyben:
Elő kell írni, hogy a tárolás kizárólag a munka-, baleset-, és egészségvédelmi óvórendszabályokban
előírt módon, az engedélyes felelősségére történhet.
(5) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben:
Elő kell írni, hogy az árusítás építményből, (üzletből), illetve a meghatározott helyen kézből, vagy
járműből történik e.
8. §
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterülethasználat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselőtestületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú
filmalkotások.
(4) A közterület-használati díjat az Mktv. 3-as melléklete tartalmazza. A közterület használati
díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.
(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely indokolt esetben
legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. Filmforgatás célú közterület-használat vasárnapra és
ünnepnapra nem hagyható jóvá.
(6) A filmforgatás célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra
vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.
(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti

események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a
közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterülethasználatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az
esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
(8) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Pilis Város közigazgatási területén
turisztikailag kiemelt, központi területek: Gerje patak és forrásvidéke.
(9) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem
tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(10) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását
meg kell tagadni.
(11) Amennyiben a filmforgatás célú közterület-használat az Mktv. szerinti hatósági szerződésben
foglaltaktól eltér, vagy annak hiányában jogellenesen történik, úgy az érintett terület
vonatkozásában a közterület-használó a Mktv. 3-as mellékletében meghatározott díjtételek
figyelembe vételével kiszámított díj háromszoros összegének megfizetésére köteles.
9.§
(1) Az engedélykérelem ügyében hozott határozatot közölni kell:
a) az ügyféllel,
b) az ügyfél jogi képviselőjével,
c) építési munka végzésével kapcsolatos közterület-használati engedély ügyben a kivitelezővel,
d) az engedélyezésben közreműködő szakhatóságokkal,
e) közterület- felügyelővel,
f) a közterület-használati díj kezelésével megbízott szervezeti egységgel, a Pénzügyi és Számviteli
Irodával.
g) a Monori Rendőr-kapitánysággal (a rendezvényekkel kapcsolatban)
h) a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetével (a
központi jogszabályban rögzített, tervezett létszámot meghaladó rendezvényekkel kapcsolatban)
i) a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltségével (a
központi jogszabályban rögzített, tervezett létszámot meghaladó rendezvényekkel kapcsolatban).
(2) A közterület-használati engedély eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a
tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult
személyek felhívására felmutatni, illetve bemutatni.
(3) A közterület-használati engedély alapján a közterületet a jogosult veheti igénybe, vagy
használhatja, más, harmadik személyre átruházni tilos, nem engedélyezett.
(4) A közterület-használati engedély tárgyában hozott döntésről az ügyfelet Pilis Polgármesteri
Hivatala – a határozat megküldésével – értesíti.
Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati engedély nélkül jogellenes módon - használnak, az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy az értesítési címnek azt a címet kell tekinteni, amely a jogellenes közterület-használatot
megvalósító építményen, vagy tárgyon fellelhető, vagy egyéb módon (például: telefonszám alapján)
megállapítható.
(5) A közterület-használati engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során, az
engedélyező hatóság képviselője – helyszíni szemle keretein belül - köteles ellenőrizni, hogy az
engedélyes a központi és a helyi jogszabály által előírtakat betartja-e.

6. A közterület-használati engedély érvénye
10. §
(1) A közterület-használati engedély (határozat):
a) a meghatározott idő elteltéig,
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig,
c) visszavonásig érvényes,
d) Üzemképtelen jármű közterületen tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben
meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.
(2) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször
meghosszabbítható.
(3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedély csak idényjelleggel meghatározott
idő elteltéig, szakhatósági hozzájárulással adható ki.
(4) A meghatározott időre szóló közterület-használati engedély érvénye, az engedélyesnek az
engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 60 nappal korábban benyújtott kérelmére –
amennyiben a tevékenység végzésre jogosító feltételek továbbra is fennállnak – írásban
meghosszabbítható.
(5) A közterület-használati engedély érvénye meghatározott időszakra szüneteltethető.
(6) Amennyiben a közterület-használati engedély érvényét veszti, a jogosult engedélyes saját
költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
7. A közterület-használati díj
11. §
(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a kötelezett a közterület
tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére
tekintet nélkül köteles megfizetni.
(2) A parkoló férőhely után megállapítandó közterület-használati megváltási díjat az Önkormányzat
e rendeletében, valamint Pilis Város Önkormányzatának a parkolás biztosításának módjáról, a
parkolóhely építési kötelezettségről, a parkolóhely építési kötelezettség megváltásának módjáról
szóló 35/2006. (XII.01.) önkormányzati rendeletében állapítja meg.
(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának
négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.

megállapításánál

a

létesítmény

(4) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény
alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rendelet szerint kell figyelembe venni.
Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell
alapul venni.

(5) A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen
1 négyzetméternek tekintendő.
(6) A közterület-használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak.
(7) A díj szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 egésznek számít.
(8) A közterület-használati díj mértéke ezen rendelet 1. sz. melléklete, valamint Pilis Város
Önkormányzatának a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely építési kötelezettségről, a
parkolóhely építési kötelezettség megváltásának módjáról szóló, többször módosított 35/2006.
(XII.01.) önkormányzati rendelete szerint kerül megállapításra.
A fizetendő közterület-használati díjat, a megfizetésének módját az engedélyben az engedélyező
hatóság határozza meg.
(9) A közterület-használati díj kezelése és behajtása tekintetében a feladatokat a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Irodája látja el.
(10) A közterület-használati díj – kivéve a (11) és (12) bekezdésben foglaltakat – előre esedékes,
megfizetése az engedély megadásának feltétele.
(11) Amennyiben az igénybevétel folyamatos, úgy a díj havonta, a tárgyhónap 1. napjáig esedékes.
(12) Közterületi parkolóhely igénybevételével összefüggésben, az ún. közterületi használatimegváltási díj évente, a tárgyév május 31. napjáig, egy összegben esedékes.
Amennyiben közterületi parkolóhely kialakítására és jogerős használatbavételére a tárgyév május
31. napját követően kerül sor, úgy a közterületi parkolóhely igénybevételével összefüggésben, a
tárgyévre eső ún. közterületi használati-megváltási díj – idő arányosan - a tárgyév december 31.
napjáig, egy összegben esedékes.
(13) A díj befizetésének tényét a Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézőjénél a befizetésre
megszabott határidő lejártát követő napon belül igazolni kell.
(14) E rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjak általános forgalmi adó nélkül értendők,
azzal, hogy amennyiben központi jogszabály a közterület használat, igénybevétel után fizetendő díj
tekintetében ÁFA tartalmat határoz meg, a rendelet szerinti díjtételt általános forgalmi adó terheli.
8. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
12. §
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) A fegyveres erők, rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltók, továbbá a vízügyi szolgálat
létesítményei elhelyezéséhez.
b) A közműveknek (elektromos, gáz, víz, csatorna, táv- és hírközlés) és a köztisztaság
tevékenységgel megbízott szolgáltatónak a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények
elhelyezéséhez.
c) A közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért,
berendezésekért.
d) A közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítményekért és
tárgyakért.
e) A közterületen kertészeti tevékenységet szolgáló létesítményekért, berendezésekért,

f) Az országos közforgalmú vasutaknak, a közforgalmú közúti, vízi-, és légi közlekedési
szolgáltatónak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezéséhez.
g) Az utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, a szobrok, emlékművek, díszkutak,
vízmedencék, szökőkutak, virágtartók, alapzatos zászlórudak és köztárgyak, - önkormányzati
beruházásban történő – elhelyezéséhez.
h) A távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszélő készülék elhelyezéséhez.
h) Azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély vagy
balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen.
j.) karitatív, hitéleti tevékenység felekezetenként és a közérdekű díjmentes szolgáltatás céljára
történő közterület használat tevékenységenként havonta maximum 2 napra.2
(2) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú közút szolgáltatók
közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozó helyein létesített elárusító egységek által
igénybe vett, elfoglalt területekre.
(3) Az Ör 12. § j.) pontjában meghatározott tevékenység végzésére a Képviselő-testület a Vatyai úti
parkot jelöli ki.3
9. A közterület-használat megszűnése, megszüntetése, szüneteltetése és a közterület-használati
engedély visszavonása
13. §
(1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik:
a) A közterület-használati engedélyben meghatározott határozott idő elteltével.
b) A közterület-használati engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével.
c) A jogosult (engedélyes) halálával, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
társaság esetén - jogutód nélküli megszűnésével.
d) Amennyiben a közterület-használat tárgyát képező földrészletre – üzemzavar-elhárítás miatt,
vagy más fontos közérdekből - a tulajdonos önkormányzatnak szüksége van.
e) Ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy.
f) A közterület-használati engedélyben a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos
tevékenységekre vonatkozó (központi, vagy helyi) jogszabályban foglaltak megsértése miatti
visszavonással.
g) Megszűnik a közterület-használati engedély érvényessége akkor is, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító (alap)okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult (engedélyes) a tevékenység
folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.
(2) Vissza kell vonni az engedélyt, ha a jogosult engedélyes a közterületet nem az engedélyezett
célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig –
felszólítás ellenére – nem tesz eleget.
(3) Az engedélyező hatóság – kivételesen fontos közérdekből - a közterület használatának
szünetelését rendelheti el:
a) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába
és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.
2
3

Kiegészítette az 1/2016. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. február 01. napjától.
Kiegészítette az 1/2016. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. február 01. napjától.

b) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj
időarányos részét a Polgármesteri Hivatal köteles kifizetni, visszautalni.
(4) Amennyiben a közterület-használati engedély érvénye megszűnik, vagy szüneteltetésre kerül, a
jogosult engedélyes - kártalanítási igény kizárásával - köteles a közterület eredeti állapotát különösen annak tisztaságát – az engedélyező hatóság által megjelölt határnapig teljes körűen
helyreállítani.
(5) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használat díj
megfizetése - szempontjából azt az időtartamot is be kell számítani a közterület-használatba,
ameddig a jogosult az eredeti állapotot teljes körűen és hiánytalanul helyre nem állította.

10. A közterület engedély nélküli, jogellenes használatának jogkövetkezményei
14. §
(1) A közterület szabályszerű használatának ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.
(2) Aki a közterületet engedély nélkül, az engedélytől eltérő módon, különösen az engedélyben
rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a határozatban
meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja
írásbeli, vagy jegyzőkönyvbe foglalt felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul,
de legkésőbb az eljáró hatóság által meghatározott határnapig megszüntetni, továbbá kártalanítás
nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására.
E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a
kötelezettséget elmulasztó ügyfél költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó
felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.
(3) Az Önkormányzat az eredeti állapotot - az erre irányuló felhívás mellőzésével és a (2)
bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül - azonnal helyreállíthatja, ha
a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros
következményeinek enyhítése miatt szükséges,
b) nemzetbiztonsági érdekből vagy a közbiztonság fenntartása érdekében, illetve fontos
közrendvédelmi okból szükséges,
c) a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna,
d) a végrehajtás késedelme a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmével járna.
[A közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a közterülethasználat
• a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése] járművek által, vagy
• a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, vagy
tárolása, vagy
• bármilyen okból üzemképtelen gépjármű, vagy egyéb jármű közterületen tárolása útján
valósul meg.]
11. Hatósági ellenőrzés
15. §
A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelő, jogszabályok szerint

ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a tulajdonos által megbízott Pilis Polgármesteri Hivatala
köztisztviselői a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.

III. FEJEZET
Záró rendelkezés
1. Hatályba léptető rendelkezés
16. §
(1) Ezen rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Pilis Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pilis Város közigazgatási területén a közterület használat rendjéről szóló
20/2012.(VI.04.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszíti.
(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, - a Polgármesteri
Hivatal jegyzője útján gondoskodik.
Pilis, 2014. március 12. napján.

Szabó Márton
polgármester.

Tóth László
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2014. március hó 12. napján.

Tóth László
jegyző

Pilis Város Önkormányzata
6/2014. (III. 14.) sz. önkormányzati rendelete
a közterület használat rendjéről
1. sz. melléklet
A közterület-használati díj mértéke
1.) A közterületbe nyúló védőtető, elő tető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, reklámhordozó
(ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezést, óriásplakátot) elhelyezéséhez,
fennmaradásához.
55.-Ft / m2 / hét
2.) A hirdető berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási
kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is,
továbbá a közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű
elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám, illetve
reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen képek, vagy
reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre
történő elhelyezéséhez, fennmaradásához (függőleges síkban mért felületenként):
550.-Ft / m2 / hó
3.) Az árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet
létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek
működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez,
fennmaradásához.
165.-Ft / m2 / nap
4.) A közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett
várakozóhely, továbbá üzemanyagtöltő állomás elhelyezésére, fennmaradásához:
5.500.-Ft / hó
5.) A kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához:
16.500.-Ft / hó
6.) Utcai árusító és egyéb automaták felállításához, fennmaradásához.
110.-Ft / m2 / nap
7.) Az építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület
körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek
elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához.
a) 1-30 nap esetén:
b) minden további megkezdett nap:

110.-Ft / m2 / nap
330.-Ft / m2 / nap.

8.) Az alkalmi árusításhoz, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység
folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz:
a) 1 – 5 m2 terület igénybevétele esetén:
600.- Ft / 1-5 m2 / nap
b) további, legfeljebb 5 m2 terület igénybevétele esetén:
további
800.- Ft / 6-10 m2 / nap
c) további, legfeljebb 5 m2 terület igénybevétele esetén:
további
1000.- Ft / 11-15 m2 / nap
d) további, legfeljebb 5 m2 terület igénybevétele esetén:
további
1200.- Ft / 16-20 m2 / nap
20 m2-t meghaladó igénybevétel nem engedélyezett.
9.) A mozgóárusításhoz, mozgóbolti tevékenység folytatásához:
800 Ft/nap
10.) A kiállítás, vásár, piac, sport- és kulturális rendezvények (kivéve: önkormányzat szervezésű
rendezvények), valamint mutatványos tevékenység folytatásához, valamint az ezekhez kapcsolódó
ideiglenes parkolók létesítéséhez, fennmaradásához.
110.- Ft / m2 / nap
11.) A közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése] jármű legfeljebb 30 nap időtartamú, ideiglenes
elhelyezéséhez, tárolásához:
10.000.- Ft / hó
15.) A közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (például:
vendéglátó-ipari terasz, előkert):
100.- Ft / m2 / nap
A díjtételek nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adó összegét.

Pilis Város Önkormányzata
6/2014.(III/14.) önkormányzati rendelete
a közterület használat rendjéről
2. számú melléklet
KÉRELEM
a közterület igénybevételéhez / használatához
/Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!/
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező neve: .................................................................................... telefon: ........................
Kapcsolattartó ügyintéző neve: ............................................................... telefon: ......................
Székhelye: irsz.: □□□□ helység: ................................ (u., tér): ........................... szám: .............
Cégjegyzék száma: …...................................................................................................................
Bankszámlaszáma: …...................................................................................................................
Számláját vezető pénzintézet neve: ..............................................................................................
Egyéni vállalkozás esetében:
Kérelmező neve: .................................................................................... telefon: ........................
Lakcíme: irsz.: …...... helység: .................................. (u., tér): ........................... szám: .............
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: …..................................................................................
Adószáma: …................................................................................................................................
Bankszámlaszáma: …...................................................................................................................
Számláját vezető pénzintézet neve: .............................................................................................
Magánszemély és őstermelő esetében:
Kérelmező neve: ..................................................................................... telefon: .......................
Lakcíme: irsz.: ...........helység: .................................. (u., tér): ........................... szám: ............
Születési helye: ................... ideje: ........ év ......... hó ...... nap, anyja neve: ...............................
(Őstermelői igazolvány száma: …...............................................................................................)
Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához szükségesek.
Az adatokat a hatósági eljárás során Pilis Polgármesteri Hivatala dolgozza fel.
Jelen tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényen alapul.

RÉSZLETES, TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Közterület-használat ideje: 20.. ...... év ...... hó ...... naptól – 20… ...... év ...... hó ...... napig
Közterület-használat célja: ........................................................................................................
Közterület nagysága: ............................................................................................................. m2
Igénybe venni kívánt közterület leírása, helye: Pilis, ..................................................................
................................................... (utca, tér) ............ szám előtti: járdán, úttesten, zöldterületen
vagy: ............................................................................................................................................
Kiegészítő közlendők (pl. levelezési cím, amennyiben a fenti adatoktól eltér):
.......................................................................................................................................................
Kérjük a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és a kérelmet aláírni szíveskedjék!
NYILATKOZAT
Alulírott, kérelmező – jelen kérelmem kiállításával és aláírásával - tudomásul veszem az alábbiakat:
a) A közterületen kizárólag a jogszabályokban meghatározott termékek árusíthatók.
b) A kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára.
c) Jelen rendelet szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat vagyok köteles fizetni,
mely díjat a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény
tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül, köteles vagyok megfizetni.
20..... év ....................... hó ............. napján.

........................................................
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA

TÁJÉKOZTATÁS
Alulírott, kérelmező – jelen kérelmem kiállításával és aláírásával - tudomásul veszem az alábbiakat:
A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító eredeti, a közigazgatási
szerv vagy közjegyző által hitelesített okirat másolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt,
- gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló okiratot,
- őstermelő esetében: az őstermelői igazolványt,
- magánszemély esetén okirat becsatolása nem szükséges.
Minden esetben: igazolás a kereskedelmi tevékenység folytatásáról.
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező
földrészleteknek, utcáknak is. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel
úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.
3. Építmény, létesítmény tervezett elhelyezése esetén, az elhelyezni kívánt, berendezés műszaki
leírását és terveit.
4. Meglévő építményre, létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása
esetén - városképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt - fotót kell becsatolni.
5. Rendezvények esetén a résztvevők tervezett létszámát, valamint a rendezvényhez telepíteni
kívánt tervezett illemhelyek darabszámát.
6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt
ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot.
7. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagjainak, ill.
alkalmazottainak nevét és lakcímét.
8. Szakhatósági hozzájárulások, a közterület-használat elbírálásához szükséges egyéb vélemények,
engedélyek /különösen: közlekedésbiztonsági szempontból a rendőrhatóság véleménye, települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződés, építtetőtől kapott meghatalmazás, jogszabályban előírt
esetekben jogerős építési engedély/
Figyelmeztetés:
A hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és a jogszabály által meghatározott mellékletei
becsatolása elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához!

20..... év ....................... hó ............. napján.

.........................................................
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA

