
KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELEM 

 
Alulírott kérem, szíveskedjenek az alábbi közterület-használatra közterület-használati hozzájárulást kiadni. 

 

Magánszemély esetén kötelezően kitöltendő: 
 

Neve:……………………………………………………………………………………………………………...... 

Születési helye:………………………ideje:…………………………………………………………………………………… 

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

Lakóhelye:…………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye/postázási cím:……………………………………………………………………………………………. 

Telefonszáma:…………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail címe:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Gazdasági társaság/egyéni vállalkozó/őstermelő esetén kötelezően kitöltendő: 

 
Megnevezése:…………………………………………………………………………………………………………………... 

Képviseletre jogosult neve:……………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye:……………………..ideje:……………………………………………………………………………………. 

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

Nyilv. tart száma/Cégjegyzékszáma:…………………………………………………………………………………………. 

Adószáma:……………………………………………………………………………………………………………………... 

Székhelye:……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Telefonszáma:…………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail címe:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A kérelmezett közterület megnevezése: Siófok, ………………………………………………………………….. 

Közterület-használat célja, a folytatandó tevékenység megnevezése: 

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

 

Az igényelt közterület nagysága (minden megkezdett m2):………… m x ………. m ……….. m2 

A közterület használat ideje:…….. év………. hó…….. nap   -   …….. év………. hó……..  nap  

Közterületre elhelyezni kívánt tárgyak: 

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

 

Közterületen folytatandó tevékenység végzéséhez szükséges hatósági és szakhatósági engedélyek, hozzájárulások 

megnevezése és száma: 

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

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

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

Rendezvény esetén tervezett résztvevői létszám:………., tervezett illemhelyek darabszáma:………., ebből 

akadálymentesített:……….. 



 

Vállalom, hogy a részemre megállapított közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban 

foglaltak alapján fizetem meg. Az engedélyezett használati idő alatt a közterület-használati hozzájárulásban, a 

jogszabályokban előírt kikötéseket, szabályokat maradéktalanul betartom. Vállalom, hogy a közterület-használati 

hozzájárulás lejártának napján a közterület eredeti állapotát visszaállítom. 

 

Siófok, …………………………………. 

 

…………………………………………………………………………... 

                                                                                                       kérelmező aláírása ( bélyegzője) 

 
A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek (másolatban):  

 a közterület tervezett használatát és berendezését bemutató helyszínrajz (vázlatrajz), az utcabútorok, egyéb 

közlekedést befolyásoló elemek feltüntetésével; 

 gazdasági társaság esetén aláírási címpéldány; 

 őstermelő esetén az őstermelői igazolvány érvényes adatlappal;  

 bérelt üzlet esetén bérleti szerződés; 

 hulladékszállítási szerződés; 

 a közterületen folytatandó tevékenység végzéséhez szükséges hatósági és szakhatósági engedélyek, hozzájárulások egyszerű 

másolata; 

 rendezvények esetén a tervezett illemhelyek helye, külön megjelölve az akadálymentesítettek helyét; 

 építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 

építtetőtől kapott meghatalmazás és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős hatósági engedély; 

 üzleti előkert létesítése esetén az előkertet és annak berendezéseit, valamint a környezetét is ábrázoló nézetrajzokat, vagy 

távlati képet (esetleg fotómontázst); 

 közterületi épületek, pavilonok, információs berendezések esetében a külön jogszabályok által meghatározott tartalmú és 

formájú tervdokumentáció; 

- kereskedelmi, szolgáltató és árubemutatási célokra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a kitelepülés tervezett módját 

bemutató fényképet vagy műszaki rajzot is.” 
 

 

 

 

 
 


