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KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELEM  

 
 
Természetes személy esetén 
 

A közterület-használatot kérő neve: 
…………………………….………………………………………….. 

 
Címe, irányítószáma:.………………………………………………… 

 
A közterület-használatért felelős személy neve, címe: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
 

Jogi személy esetén 

A közterület-használatot kérő cég megnevezése: 
………………………………………………………………............... 

Székhelyének címe:……………………………………………………  

Cégjegyzékszáma:…………………………………………………….. 

Adószáma:…………………………………………………………….. 

Képviselőjének neve:…………………………………………………. 

A közterület-használatért felelős személy neve, címe: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
 
A közterület-használat helye, címe, (helyrajzi száma): 
…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 
A közterület-használat céljának, módjának részletes leírása: 
 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



A közterület-használat időtartama: 

20……év……..………..hó……..napjától  -  20……..év……………….hó….…..napjáig 

(a közterület-használati igény a közterület-használat megkezdése előtt legalább 15 nappal nyújtandó be) 
 
Az igénybevett terület nagysága: …………….m x ……………m =……………….m2 
 
Hirdet ő, megállító (mobil) tábla adatai: (csak használata/igénybevétele esetén kitöltendő rész) 
 
A hirdető felület 

• darabszáma:_______ db 
• befoglaló mérete:_____ m2 (több oldalú táblánál az egyes felületösszegek képezik a tábla méretét) 
• oldalainak száma (egy-, kettő-,három-, négyoldalú  stb.): __________________________ 
• anyaga: ____________________________________________________________ 
• színösszeállítása:  ____________________________________________________ 
• felirata: ____________________________________________________________ 
 

A kérelemhez mellékelni kell: 

• a közterület-használatot bemutató helyszínrajzot /vázlatot/ 1 példányban 
• az igénybevett terület méreteit a telekhatártól és a közút szélétől 
• 1 m2 alatti, helyhez kötött szabadtéri reklámhordozók kihelyezése esetén M=1:100 

léptékarányú helyszínrajzot (kihelyezési pontok pontos megjelölésével), a hirdetőfelület nézeti 
ábráját, színösszeállítását és feliratát 

• a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. működési 
engedély) másolatát 

• más jogszabályban meghatározottakat (szakhatósági engedélyeket, építési engedély, kezelői 
nyilatkozat, stb.) 

• közterületi zöldterület, út, járda, térburkolat használata esetén a helyreállításra vonatkozó 
tervet 

• amennyiben a kérelem nem önkormányzati tulajdonban lévő, de közhasználatra átadott terület 
hasznosítására irányul, csatolni kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos 
hozzájáruló nyilatkozatát a terület használatára vonatkozóan 

• mutatványos tevékenységre történő közterület igénybe vételéhez előzetesen igazolni kell a 
berendezés technológiai vizsgálatára jogszabályban előírt szakmai követelmény meglétét 
 

Felhívjuk kérelmező figyelmét a nyomtatvány pontos kitöltésére és az előírt mellékletek 
beadására, mert ellenkező esetben a kérelmét érdemben elbírálni nem áll módunkban. 

Tudomásul veszem, hogy ha a közterületet megállapodás nélkül vagy attól eltérő módon veszem 
igénybe, a rendelet előírásai szerinti jogkövetkezményeket viselem. 

Kijelentem, hogy jelen kérelem alapján elkészített és postázott értesítésben meghatározott közterület 
használati díjat a Mátészalka Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára az 
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül befizetem. 
 
Mátészalka, 20___. ______________ hó _____ nap 
 
        _______________________________ 

              kérelmező neve 

            

        _______________________________ 

           kérelmező aláírása 

        
       Telefonszám : _______________________ 

 


