
*Kérem, húzza alá a megfelelőt. 

 

Közterület használati engedély kérelem 

A kérelmet a rendezvény/tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban be kell nyújtani. 

I. Természetes személy - kérelmező adatai   (telefonszám: ……………………………………………………………….) 

neve születési ideje 

lakóhelye anyja neve 

II.  Jogi személy,   egyéni vállalkozó,   jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - kérelmező 

adatai  

neve képviselőjének neve 

adószáma székhelye 

bankszámlaszáma, a számlavezető pénzintézet neve nyilvántartási-, vagy cégbejegyzés száma 

III. A közterület használat 

célja nagysága   
        

     ….….. m * ….… m = ……. m2 

áram 
 

 ….…… V ………...….…W                         

helye/útvonal 
 
 
 

 

időtartama naptári napokban   ………..…… nap 
a napi igénybevétel időtartamának pontos meghatározása: 
 
 
 
 
 

 

használatának módja 
 

IV. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására való jogosultság hitelt érdemlő okirati igazolása, 

csatolandó okiratok: 

Lakóhely/székhely szerinti kereskedelmi nyilvántartásba vételi szám:  ……………..……………………………….. 

Egyéb: 

Felhívom a figyelmét, hogy a folytatni kívánt tevékenységhez igazodóan egyéb iratok becsatolása is kérhető! 

V. Zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó kötelezettségvállalás 

 

 

 

VI. *Sport-, *kulturális- és *gasztronómiai rendezvény, *vásár, *mutatványos tevékenység, vagy *egyéb, több 

ember részvételével zajló rendezvény esetén a terület takarítására vonatkozó kötelezettségvállalás 

 

 

 



*Kérem, húzza alá a megfelelőt. 

 

VII.  Gépjárműhöz kötött tevékenység esetén a gépjármű 

rendszáma típusa 

forgalmi engedély száma érvényességi ideje 

külön engedélyt kiállító hatóság neve külön engedély száma 

 

VIII. *Reklám- és *hirdetéshordozó berendezés, *cég- és *címtábla elhelyezése esetén ezek mérete, színe-

zése, betűmérete, egységes megjelenést tartalmazó műszaki és látványterve (* vagy csatolva) 

 

 

 

Díjfizetés módja:        házipénztári befizetés              banki utalás            készpénz átutalási megbízás 

 

Keltezés: ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………………….. 

 aláírás/cégszerű aláírás 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról, a közterületek rendjéről 

és tisztántartásáról szóló 10/2014.(VIII. 22.) számú önkormányzati rendeletéről 

A rendelet teljes szövege a ww.kazar.hu és az njt.hu - Önkormányzati rendeletek menüpontban olvasható 

 Kazári Laskafesztivál és Tócsni parti 

A gasztronómiai fesztiválon érkezési sorrend-

ben vagy előzetes egyeztetés alapján történik 

az elhelyezés 

Helyszín Ár Jelölés 

      I. kategória 6.000.-Ft/m2 piros 

     II. kategória 4.000.-Ft/m2 zöld 

    III. kategória 2.000.-Ft/m2 sárga 



*Kérem, húzza alá a megfelelőt. 

 

 Kazár településen a közterület használat engedélyezése tárgyában a polgármester átruházott hatáskörben, önkormányzati 

hatósági jogkörben jár el, és az engedélyezésről határozatot hoz. A határozatot az engedélyes köteles magánál tartani és kérésre 

felmutatni.  

 A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálása során figyelemmel kell lenni a közérdekre és a településkép védelmére, 

ezért a közterület-használat engedélyezése - annak célját tekintve - eltérő feltételekhez köthető, részben vagy teljes egészében 

korlátozható, illetve megtiltható. Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály valamely hatóság vagy más 

szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak a közterület jogszerű használatához szükséges 

hatósági engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki. 

 A közterület használata meghatározott időtartamra, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig engedélyezhető, szabályszerűsé-

gének ellenőrzéséről a polgármester a jegyző közreműködésével gondoskodik. 

 Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A díj napi, 

havi vagy éves időtartamra szól és az önkormányzat költségvetési bevételét képezi. A díjat a kérelmező az engedélyben meghatá-

rozott időtartamra egy összegben, előre köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára történő átutalással, vagy 

házipénztárba történő befizetéssel. A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól jótékonysági és 

közcélú rendezvények esetében – írásbeli kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat. 

 Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és annak környezetét tisztán tartani, gondozni. Ha az engedélyben meghatározott 

idő lejár, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. Zöldterület 

igénybevétele esetén a közterület használó terhére a közterület használati engedélyben meg kell határozni a zöldterület helyreállí-

tásának módját és mértékét. 

 Aki közterületet jogellenesen, használati engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben 

használ felhívásra köteles haladéktalanul megszüntetni a használatot, és a közterület eredeti állapotát saját költségén - minden 

kártalanítási igény nélkül – 3 napon belül helyreállítani. Amennyiben felhívásra nem szünteti meg, az önkormányzat az érintett 

költségére és veszélyére gondoskodik az eredeti állapot visszaállításáról. Több használó esetén a költségviselés egyetemleges. A 

rendeletben foglaltak be nem tartása esetén a jegyző 150.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, vagy a jegyző által felhatalma-

zott ügyintéző 50.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult, mely bírság ismételten is kiszabható. 

 Jogellenes közterület használat esetén a használó pótdíjat köteles fizetni A pótdíj mértéke a jogellenesség észlelésétől és 

jegyzőkönyvbe foglalásától a pótdíj megfizetéséig terjedő időre vonatkozó díj kétszerese. 

 Amennyiben a jogellenes közterület-használat az engedélyezés feltételeinek egyébként megfelel - kérelemre - a közterület-

használati engedély a jövőre vonatkozóan megadható. Az engedély megadásával a használó nem mentesül a pótdíj fizetési 

kötelezettsége alól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


