
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI  ENGEDÉLY  
 
 

1) Marcaltő Község Önkormányzata közterületek-használatról szóló 8/2011. (XII.01.) 
számú rendeletében foglaltak szerint a Közterület-használó részére közterületet ad át 
használatra a következő pontokban meghatározott feltételek alapján. 

 
2) Közterület-használó: 

 
Név:……………………………………………………………………………………... 
 
Székhely/Lakcím:……………………………………………………………………….. 
 
Adószám:……………………………………………………………………………….. 

 
3) A közterület-használat célja, jellege, módja és mértéke: 
 

…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

4) A 3.) pontban meghatározott közterület használatának időtartama: 
         
        20..….. év ...….................. hó ......... naptól  
 

20…… év .......….............. hó …...... napig 
 

ez összesen .............. nap/hó 
 

5) A közterület-használati díj mértéke: …………..…………………………..,-Ft, azaz 
 

   ……………………………………………….... 
 

 A közterület-használat díjmentességének oka: 
  
 ………………………………………………………………………………………….. 
 

6) A Közterület-használó az 5.) pontban meghatározott közterület-használati díjat 
havonta előre minden hónap ötödik napjáig köteles megfizetni Marcaltő Község 
Önkormányzatának házipénztárába, illetve költségvetési elszámolási számlájára, 
a közterület-használati díjról a Polgármesteri Hivatal számlát állít ki. 
 

7) A Közterület-használó tudomással bír arról, hogy a közterület rendeltetéstől 
eltérő használata során, annak teljes időtartama alatt az általa harmadik 
személynek okozott kárért teljes felelőséggel tartozik. 

 
8) A Közterület-használó tudomásul veszi, hogy jelen közterület-használati engedély 

egy példányát a közterület használat során köteles magánál tartani. 



 
9) A Közterület-használó tudomásul veszi, hogy a közterület használat során 

keletkezett hulladék tárolásáról, elhelyezéséről saját maga köteles gondoskodni, a 
közterület használat ideje alatt köteles az elfoglalt, használatba vett területet 
tisztán, rendben tartani. 

 
10)  A Közterület-használó – mozgóárusítás esetén – a közterületet a jármű 

nagyságának erejéig, a kiszolgálás idejére és céljára használhatja. 
 

11)  
a) A közterület-használati engedély automatikusan megszűnik az 

engedélyben meghatározott időtartam elteltével, illetve feltétel 
bekövetkeztével. 

b) A közterület-használati engedély az önkormányzat részérő, bármikor 
azonnali hatállyal visszavonható. 

c) Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha a Közterület-
használó a közterületet nem az engedélyben meghatározott célra vagy 
módra használja. 

d) Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha a Közterület-
használó az 5.) pontban meghatározott közterület-használati díj összegét 
az esedékességig nem fizeti meg és az Önkormányzat fizetési 
felszólításának kézhezvételétől számított öt napon belül sem tesz eleget 
díjfizetési kötelezettségének. 

 
12.) A Közterület-használó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen engedély 
visszavonása esetén haladéktalanul, az engedély lejárta során pedig a lejárattal 
egyidejűleg az általa használt közterületen az eredeti állapotot minden kártalanítási 
igény nélkül visszaállítja. 

 
13.) Egyéb kikötések: …………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………… 

Marcaltő, 20.... év ............... hó ....... nap 
 

        ……………................................. 
Polgármester 

 


