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Bátya Község Polgármesterének                                                                             

6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20.                                                                         

 

Illetékbélyeg helye: 

 

 

(az illetékbélyeget 3.000,- értékben 

ide kell felragasztani, ha nem részesül 

illetékmentességben) 

 

KÉRELEM KÖZTERÜLET HASZNÁLATRA  

(a közterület használatának rendjéről és feltételeiről szóló 7/2011. (VII.18.) Kt. számú rendelet 

alapján)  

 

1. Kérelmező neve: 

 

 

2. Kérelmező lakóhelye, székhelye: 

 

 

3. Képviselőre vonatkozó adatok:  

 

 

4. Közterület-használat célja: 

 

 

5. Közterület-használat időtartama: 

 

 

6. Közterület-használat helye: 

 

 

7. Közterület-használat módja: 

 

 

8. Közterület-használat mértéke: 

 

 

9. Reklámtábla elhelyezése esetén annak 

leírása, a színek, méretek, anyagok és az 

elhelyezés módjának megadása: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10. Kell fizetnie közterület-használati díjat? 

(igen/nem) 

Amennyiben nem kérem, jelölje meg a 

jogszabályhelyet. 

 

 

11. Mentesül a helyi önkormányzati rendelet 

alapján közterület-használati díj fizetése 

alól?  (igen/nem) 
Amennyiben igen kérem, jelölje meg a 

jogszabályhelyet. 

 

 

12. Jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg 

kérelmezte méltányosságból a 

mentességet, vagy a díj mérséklését? 

(igen/nem) 
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Közterület-használat díjtételei az önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján: 

 

Közterület használat célja Díjtétele Összesen 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

Egyéb közlendők: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mellékletek: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………………….., 20………… (év) ……………………………….. (hó) ………………. (nap) 

 

 

 ………………………………………………………. 

 kérelmező aláírása 

 
 
Tájékoztatás: 
 
1. A kérelem előterjesztésével egyidejűleg csatolja: 

a) A képviselő eljárása esetén a meghatalmazást vagy aláírási címpéldányt.  

b) A folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát, amennyiben szükséges. 

c) Reklámtábla elhelyezése esetén a tábla rajzát vagy fotóját. 

 

2. A közterület-használatról részletes tájékoztató készült a kérelem kitöltéséhez, amelyet mellékelek 

a kérelem nyomtatványhoz.  
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T Á J É K O Z T A T Ó 

a közterület-használatára vonatkozó kérelem kitöltéséhez 
 (követve a kérelem pontjait) 

 
1-2.Közterület használati kérelmet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezet terjeszthet elı. Természetes személy esetén a kérelmezınek a kérelmén fel kell 
tüntetni a nevét és a lakcímét (lakó- vagy tartózkodási helyét, ennek hiányában szálláshelyét). Jogi 
személy, vagy jogi személyiséggel rendelkezı szervezet esetén a kérelmezınek a kérelmen fel kell 
tüntetni a nevét és a székhelyét (székhely, telephely, fióktelep). 
 
3. A képviselıre vonatkozó adatot akkor kell feltüntetni, ha a kérelmezı ügyfél képviselı útján jár el.  
A képviseletre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 40-40/A. §. rendelkezései az irányadóak. 
Az ügyfél képviselıje lehet a törvényes képviselı, vagy az ügyfél, vagy annak törvényes 
képviselıje által meghatalmazott személy. A törvényes képviselı köteles a képviseleti 
jogosultságot igazolni. A meghatalmazott képviselı jogosultságát írásbeli meghatalmazással köteles 
igazolni. Ha a meghatalmazó ügyfél szóban ad meghatalmazást, ez esetben ezt a hatóság elıtt 
jegyzıkönyvbe kell mondani. 
Az írásbeli meghatalmazást közokiratba (közjegyzıi okirat), vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba 
kell foglalni. Teljes bizonyító okirat például az, hogy a két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a 
kiállító a nem általa írt okiratot elıttük írta alá, vagy az aláírását elıttük sajátkező aláírásnak ismerte 
el. Az ilyen okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni. 
Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz –ha azt az ügyfél saját kezőleg írta alá- tanúk alkalmazása 
nem szükséges. Az eredeti írásbeli meghatalmazást vagy annak hiteles másolatát a kérelemhez 
mellékelni kell. 
A hatóság visszautasítja a meghatalmazott eljárását, ha az nem alkalmas az ügyben a képviselet 
ellátására, vagy ha a képviseleti eljárás jogosultságát az erre irányuló hiánypótlási felhívás ellenére 
sem igazolja. A meghatalmazott visszautasítása esetén a hatóság felhívja az ügyfelet, hogy járjon el 
személyesen, vagy gondoskodjék a képviselet ellátására alkalmas képviselırıl. A hatóság az eljárást a 
Ket. 31. § (1) bekezdés f) pontja alapján megszünteti, ha az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a 
képviselı visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra 
alkalmas személy meghatalmazásáról, vagy nem jár el személyesen. 
 
4. Közterület – használati engedélyt kell beszerezni az önkormányzati rendelet1 6. § (1) 
bekezdése és 1. melléklete szerint: 

− építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, 
építıanyag és építési törmelék (sitt), valamint építési törmelék győjtésére szolgáló 
konténer elhelyezésére,  

− tüzelıanyag 5 munkanapon túli tárolására,  
− árusító és egyéb pult, fülke elhelyezéséhez,  
− alkalmi és mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre, idényjellegő árusításra,  
− hangos hirdetésre, térhangosításra,  
− a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti 

védıtetı (elıtetı), ernyıszerkezet, árusító automata, hirdetı berendezés, reklámtábla, cég- 
és címtábla elhelyezéséhez,  

− önálló hirdetı-berendezés, reklámzászlók, óriásplakát, hirdetıoszlop elhelyezésére,  
− plakát elhelyezésére, 
− távbeszélı fülke, fülke nélküli távbeszélı készülék (kivéve a segélykérı-telefont), árusító 

vagy egyéb automata és postai levélszekrény elhelyezéséhez,  
− üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg napi 4 órát meghaladó tárolására,  

                                                           
1
 Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről 

szókló 7/2011. (VII.18.) Kt. számú rendelete  
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− kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység 
céljára,  

− géperejő bérkocsik, utánfutók, lakókocsik elhelyezésére, 
− hatósági jelzés nélküli vagy üzemen kívüli gépjármő tárolására, 
− haszongépjármő (teher- és áruszállításra szolgáló gépjármő, autóbusz, mezıgazdasági 

vontató, lassú jármő, jármőszerelvény, különleges jármő, munkagép, valamint ezek 
vontatmányai) tárolására, 

− szobor, emlékmő, díszkút, szökıkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdetı-berendezés és 
köztárgyak (pad, figyelmeztetı táblák, tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, 
tartóoszlopok stb.) elhelyezéséhez,  

− fák, cserjék, növények, egyéb kertészeti elemek telepítésére,  
− vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy fedett vagy nem),  
− a közterület egyéb rendeltetéstıl eltérı használatára.  

 
A 4. pontban célként a fentiek közül lehet választani.  
 
Mikor nem kell közterület-használati engedélyt kérni? 
Az önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése adja meg a választ: 
„(2) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni  
a) közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) elfoglalásához,  
b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közmővek azonnali hibaelhárítása érdekben végzett 
munkához,  
c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,  
d) a Bátya Község Önkormányzata, illetve civil egyesületek által kezdeményezett közterület-
használatra.” 
 
 
Az 5. pontban a határozott vagy határozatlan idıtartamot lehet feltüntetni. Határozott idıtartam esetén 
pontos idıpontot kell feltüntetni. (pl.: határozott idıtartam: 2015. január 1. napjától – 2015. 
szeptember 6. napjáig.)  
 
A 6. pontban a közterület használat helyét pontosan szükséges megadni utca házszám feltüntetésével, 
lehetıleg helyrajzi számmal. (pl.: Bátya, Kossuth Lajos utca 11. szám ingatlan elıtti közterületen, a 
járdától számítva 2 méterrel beljebb, 549. hrsz.)  
 
A 7. pontban a közterület használat módját szükséges körülírni.  
 
A 8. pontban a közterület használat mértékét mennyiségben szükséges megadni pl.: m2, jármő stb. 
  
A 9. pontban értelemszerően körül kell írni a reklámtáblát: milyen feliratot tartalmaz, milyen a színe, 
mekkora, milyen anyagból készült a tábla, hogyan helyezik el.  
 
A 10. pontban eldöntendı kérdésre kell válaszolni. Nem kell közterület-használati díjat fizetni az 
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése szerint:  

a) A piac területén a helyi lakosú árusító saját házi kertjében termesztett zöldség, gyümölcs 
árusítása céljából történı közterület-használat esetén, ha az árusítás: 

aa) a zöldség, gyümölcs érésének, betakarításának idıszakában,  
ab) 1 m2-nél nem nagyobb terület igénybevételével, 
ac) gyalogos és jármőforgalom zavarása nélkül és 
ad) közegészségügyi, környezetvédelmi és köztisztasági követelmények betartásával 
történik; 

b) szobrok, emlékmővek, szökıkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezéséhez,  
c) a közvetlen életveszély elhárítása végett használt közterületre.  

 
Amennyiben a válasz nem, az önkormányzati rendeletet hivatkozásként fel kell tüntetni. pl.: 7/2011. 
(VII.18.) Kt.sz rendelet 12. § (3) bekezdés a) pont alapján.  
 
A 11. pontban ismételten eldöntendı kérdésre kell választ adni. A mentesülık körét az 
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése tartalmazza.  
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A 12. pontban szintén eldöntendı kérdésre kell válaszolni. Amennyiben a válasz igen csatolni kell a 
kérelmet.  
 
A közterület használat díjtételeit az önkormányzati rendelet 11. §-a és 1. melléklete részletezi. 
„11. § A közterület-használati díj  
(1) A használó a közterület használatáért az 1. mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni, mely 
Bátya Község Önkormányzatát illeti meg.  
(2) A fizetendı díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 egésznek 
számít. Az 1. mellékletben elıírt egységárak tovább nem bonthatók.  
(3) Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriában lenne díjfizetésre kötelezett, a 
legmagasabb díjtételt eredményezı kategória szerint kell megfizetnie a közterület-használati díjat.  
(4) A közterület-használati díjat  

a) határozott idıre szóló közterület-használat esetén a közterület-
használati engedély kézhezvételét követıen, a közterület használatának megkezdése 
elıtt egy összegben,  

b) az egy évet meghaladó vagy határozatlan idejő közterület-
használat esetén részletekben – a tárgyévi részletet a közterület-használati engedély 
kézhezvételét követıen, a közterület használatának megkezdése elıtt, azt követıen 
pedig az éves díjat január 31-ig teljesítve –  

kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára vagy házipénztárában.  
(5) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a közterületen lévı 
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.” 
 
A rendelet 1. melléklete a tájékoztató végén található.  
 
Felhívom figyelmét, hogy egyéb kikötéseket, itt nem említett szabályokat a helyi önkormányzati 
rendelet elıírhat. Jelen tájékoztató nem teljes körő. Kérdés esetén keressék fel Bátya község jegyzıjét.  
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1. melléklet a 7/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelethez  

 
 
 
 
 

Közterület igénybevételének díjtételei Közterület-
használat célja  

Díjtétel  

építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez 
szükséges munkaeszközök, építıanyag és építési 
törmelék (sitt) elhelyezésére  

100.- Ft/m2/nap  

tüzelıanyag 5 napon túli tárolására  50 Ft/m2/nap  
rendszeresített árusító és egyéb pult, fülke elhelyezéséhez  500.- Ft/m2/hó  
alkalmi árusításra, szolgáltató tevékenységre, 
idényjellegő árusításra (dinnye, fenyıfa stb.)  

100.- Ft/m2/nap  

mozgó árusításra, szolgáltató tevékenységre (hangos 
hirdetéssel vagy anélkül)  

1.000 Ft/jármő/alkalom  

hangos hirdetésre, térhangosításra  1.000 Ft/jármő/alkalom  
a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 
(portál), kirakatszekrény, üzleti védıtetı (elıtetı), 
ernyıszerkezet, árusító automata, hirdetı berendezés, 
reklámtábla, cég- és címtábla elhelyezéséhez,  

25.- Ft/m2/hó  

önálló hirdetı-berendezés, óriásplakát, hirdetıoszlop 
elhelyezésére  

500 .-Ft/felületi m2/hó  

plakát elhelyezésére  
A/3 méretig  
A/0 méretig  

100 Ft/db/hét  
300 Ft/db/hét  

reklámzászlók elhelyezésére  1.000 Ft/db/hó  
üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg napi 2 
órát meghaladó tárolására  

10 Ft/m2/nap  

kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá 
mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára  

200.- Ft/m2/nap  

géperejő bérkocsik, utánfutók, lakókocsik elhelyezésére  10.000 Ft/jármő/év  

hatósági jelzés nélküli vagy üzemen kívüli gépjármő 
tárolására  

100 Ft/jármő/nap  

haszongépjármő (teher- és áruszállításra szolgáló 
gépjármő, autóbusz, mezıgazdasági vontató, lassú jármő, 
jármőszerelvény, különleges jármő, munkagép, valamint 
ezek vontatmányai) tárolására  

2.500.- Ft/jármő/hó  

vendéglátó terasz kialakítására (függetlenül attól, hogy 
fedett vagy nem)  

100 .-Ft/m2/hó  

a közterület egyéb rendeltetéstıl eltérı használatára  esetenként megállapítva  


