
közterület rendeltetésétől eltérő használatának céljára történő igénybevételéhez 
 

 

1. Az igénybevétel  

a) helye: Hatvan, ________________ utca, ______ házszám 

b) közterület körzeti kategória:      I.        II.         III.        IV. 

c) célja: 

 

2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az 

    igénybevétel történik: 

 

3. Az elfoglalni kívánt közterület 

a) hosszúsága: 

b) szélessége: 

c) nagysága: _______ m2. 

 

4. Az igénybevétel  

a) kezdetének tervezett időpontja: 

b) befejezésének tervezett időpontja: 

 

5. Az engedélyben foglal feltételek betartásáért felelős személy 

a) neve: 

b) címe: 

c) telefonszáma: 

 

6. Az igénybevétel eredményeként a közterületen (az alatt vagy felett) elhelyezett  

    építmény (létesítmény) 

tulajdonosának  

neve: 

címe: 

üzemeltetőjének 

neve: 

címe: 

 

7. A résztvevők várható száma: 

 

8. A rendezvényt reklámozó táblák száma, transzparensek kihelyezésének módja, 

    helye és rendje: 

 

9. A rendezvény megtartásához szükséges technikai eszközök felsorolása, s azok 

    működtetéséhez szükséges források (víz, villany, energia): 

 

10. Rendezvény megtartására vonatkozó használati díjfizetés alól mentesítést 

 kér  nem kér (megfelelő aláhúzandó) 

        oka: 

 

11. A hatósági eljárás megindításáról levélben értesítést kér: 

 igen  nem  (megfelelő aláhúzandó) 

 

12. Tudomásul veszem, hogy a helyi önkormányzati rendelet alapján az engedélyben 



rögzítettek szerint a Hatvani Polgármesteri Hivatal által kiállított, illetve megküldött 

számla alapján vagy a befizetési csekken az igénybe vett közterület-használat után a 

rendelet 4., 4/A., valamint a 4/C mellékletében rögzített mértékű díjfizetési 

kötelezettség terhel. 

 

13. A kérelemben szereplő személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

 

14. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az általam közölt adatok 

a valóságnak megfelelnek. 

 

15. Közterület-használati engedély iránti kérelem jóváhagyása esetén fellebbezési 

jogomról lemondok. 

 

Dátum: _____ év ___________ hó ___ nap 

 

 

 

______________________ 

kérelmező aláírása (cégszerű) 

 

 

 

Mellékletek: 

 

a) közterület-használati díj megfizetését igazoló bizonylatot; 

b) 1:1000 méretarányú helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és 

méretének pontos megjelölésével; 

c) az elhelyezni kívánt berendezés, egyéb tárgy tervei olyan méretarányban, amely a 

részleteket is egyértelműen ábrázolja: betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, 

színek megjelölése; 

d) 1:1000 vagy 1:500 méretarányú forgalomterhelési tervet, amennyiben a közterület-

használat a közúti forgalmat befolyásolja; 

e) közútkezelői hozzájárulást, amennyiben a közterület-használat közutat érint> 

f) idényjellegű és alkalmi árusítás esetén a mobil árusító eszköz megjelenését ábrázoló 

tervet vagy fényképet; 

g) vendéglátó-ipari előkertnél nyilatkozat a nyitva tartás időtartamáról; 

h) élelmiszerek, illetve élelmiszer jellegű termékek árusításához szükséges állat-

egészségügyi hatósági engedélyt 

i) a tevékenység gyakorlására jogosító okiratokat bemutatás céljából; 

j) rendezvényekhez kapcsolódó árusítás és szórakoztató tevékenység esetén a közterület-

takarítási díj megfizetését igazoló bizonylatot; 

k) településkép védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó közterület-használat 

vonatkozásában egy évnél nem régebbi településképi igazolást. 

 

 


