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Közterület-használati engedély kiadása
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Jogi és Közbiztonsági Bizottság
polgármester
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
1. Az erre a célra rendszeresített, a vonatkozó önkormányzati rendelet függeléke szerinti
formanyomtatvány kitöltve.
2. Meghatalmazás, ha a kérelmező helyett meghatalmazott képviselő jár el.
3. Mutatványos, cirkuszi, vidámparki tevékenység esetén a kérelem benyújtásakor csatolni kell a
berendezésekre vonatkozó műszaki leírásokat, tanúsítványokat, engedélyeket.
4. A településképet meghatározó reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének szabályait
meghatározó önkormányzati rendelet szerinti reklámok, reklámhordozók és reklámhordozót
tartó berendezések esetében mérettől függetlenül minden esetben; valamint az 1 m2 feletti
összes hirdetőfelülettel rendelkező cégérek és egyéb hirdetési célú berendezések elhelyezése
esetén - csatolni kell a településképi bejelentési eljárás alapján kiadott önkormányzati hatósági
határozatot, vagy a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti építési engedély köteles
tevékenységhez kapcsolódó elhelyezés esetén a jogerős építési engedélyt.
5. Egyéb csatolandó okiratok: cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó nyilvántartásba
vételről igazolás, őstermelői igazolvány, útvonalterv.
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Illetékmentes.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
Gazdálkodó szervezet (cég, egyéni vállalkozó, társadalmi vagy egyéb szervezet) a kérelmét a
Polgármesteri Hivatal részére kizárólag elektronikus módon terjesztheti elő, az e-papír szolgáltatás
használatával. Természetes személy kérelmét/beadványát személyesen, postai úton írásban, vagy
elektronikus módon terjesztheti elő, szintén az e-papír szolgáltatás útján.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van),
ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
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7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
A kérelmet a közterület-használat megkezdése előtt, az ügyintézési határidőre figyelemmel
szükséges benyújtani. A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít. A
közterület-használatot csak végleges engedély birtokában lehet megkezdeni.
Az ügyintézési határidő:
• Sommás eljárásban 8 nap (ha hiánytalanul előterjesztett a kérelem és mellékletei, valamint
a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott);
• Teljes eljárásban 60 nap
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája (A formanyomtatványok letölthetőségének
biztosításával.)
KÖZTERÜLET HASZNÁLAT_engedély kérelem.pdf
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről (A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról;
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
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