Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási és Hatósági Főosztály, Hatósági Osztály
2030 Érd, Alsó utca 3.
Telefon: +36 23 522 300 /280-as mellék
Ügyfélfogadási idő: hétfőn 13:00–17:30 óráig, szerdán 8:00–12:00 óráig, 13:00–16:30 óráig
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
I. A kérelmező adatai:
1. A kérelmező neve: ………………………………………………………………………
2. A kérelmező
születési neve:…………………………………………………………………;
születése helye és ideje: …………………………………………………….;
anyja születési neve: ……………………………......................................;
(magánszemély és egyéni vállalkozó kérelmező esetén)
3. A kérelmező címe/székhelye: …………………………………………………………….
4. A kérelmező cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, őstermelői
igazolvány száma: ……………………………………………………………………………
5. A kérelmező adószáma (egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet esetén): ……………
…………………………………………………………………………………………………
6. A kérelmező bankszámla száma (egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet esetén):
…………………………………………………………………………………………………
7. A kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe: …………………………………….
8. A közterületen folytatni kívánt tevékenység: (a megfelelő aláhúzandó)
 A közterületbe 10 centiméteren túl benyúló üzlethomlokzatok (portálok), üzleti védőtető,
ernyő-szerkezet, üzlethomlokzatra szerelt cégér és egyéb hirdetési célú berendezés
elhelyezésére;
 Kizárólag üzletbe történő szállítás miatt az áru ki- és berakodása céljára az elárusítóhely
nappali nyitva tartásának időtartama alatt a közterület feltétlenül szükséges ideig történő
igénybevételére;
 Alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén;
 Mozgóárusításra;
 Cirkuszi, vidámparki tevékenység céljára;
 Hatósági jelzés nélküli, vagy közlekedésre alkalmatlan jármű legfeljebb 30 napig történő
elhelyezésére;
 A településképet meghatározó reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének
szabályait meghatározó önkormányzati rendelet szerinti utcabútorok közterületen történő
elhelyezésére;
 A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó különleges gépjármű, munkagép valamint ezek
vontatmányai, továbbá járműszerelvény elhelyezésére, azzal, hogy mindezek
tekintetében legfeljebb 30 napos időtartamra szóló engedély adható ki;
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 Az építtetőnek, ennek hiányában a tulajdonosnak az építési munkával kapcsolatos
építőanyag, törmelék, és egyéb anyag tárolására, különböző méretű konténer
elhelyezésére, állványozás, lakókocsi, lakókonténer tárolására;
 Nem a posta által kihelyezett postai levél gyűjtőláda elhelyezésére;
 10.1. Postai levél gyűjtőláda, előreszállító láda elhelyezésére;
 Non-profit, sport, kulturális rendezvények megtartására;
 A 11. pontba nem tartozó nem városi rendezvény tartása esetén;
 Tehergépjárművek és vontatmányaik, munkagépek, autóbuszok, mezőgazdasági
vontatók, lassú járművek és járműszerelvények a város közterületein történő
elhelyezéséhez, amennyiben a jármű megengedett legnagyobb össztömege 3500–7500
kilogramm között van;
 Nem az 1. és 7. pont szerinti eszközök igénybevétel történő reklámozásra (különösen:
szórólaposztás, „szendvicsember”, reklámcélú jármű, eszköz elhelyezése, illetve
üzemeltetése), valamint üzlet előtti termékkihelyezés esetén;
 Utcazenélésre, mutatványos, művészeti és előadó-művészeti tevékenység végzésére;
 Pavilon elhelyezésére, figyelemmel a 9. § (6) bekezdésének előírására;
 Vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület idényjellegű igénybevételére;
 Köztárgyak (szobrok, emlékművek, díszkutak, díszburkolatok, alapzatos zászlórudak,
kertészeti műtárgyak, utcabútorok stb.) elhelyezésére, mely alól kivételt képeznek az
önkormányzat által megrendelt köztárgyak;
 Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás – taxi állomáshelyek (droszt) – igénybevételére;
 Elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének a létesítésére;
 Egyéb, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
54. § (4) bekezdésében meghatározott rendeltetéstől eltérő közterület-használat esetén.
9. A folytatni kívánt tevékenység helye:
9.1. a tevékenység címe(i), helyrajzi száma: …………………………………………………
9.2. árusítás esetén az áru (termék) megnevezése: ………………………………………….
9.3. a használni kívánt terület alapterülete (négyzetméter): ……………………………….
9.4. árusítás esetén az árusítóeszköz megnevezése: …………………………………………
10. A tevékenység megkezdésének dátuma: …………………………………………………
A tevékenység befejezésének dátuma: ……………………………………………………….
Csatolandó okiratok: cégkivonat, aláírási címpéldány, őstermelői igazolvány, hatóságok
engedélye, útvonalterv, műszaki leírás.
Amennyiben nem a kérelmező személyesen vagy a vállalkozás képviseletre jogosult tagja jár
el, meghatalmazást csatolni kell.
Kelt: ……………….., 20… … hó … nap.
………………..
aláírás, pecsét
A kérelmet leadó:
Neve:
Elérhetősége:
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