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Ügytípus Közterület-használati engedély 

  

Ügyintéző neve:  Serke Gabriella 

Ügyintéző 

elérhetősége: 

tel.: 06-29/540-951 

e-mail: serke.gabriella@gyal.hu 

Nyomtatvány A kérelem benyújtására formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Gyáli Polgármesteri 

Hivatalban igényelhető személyesen, vagy letölthető innen (lakossági célra), innen (vállalkozás 

céljára). 

A Polgármesteri Hivatal felé a kérelem benyújtása személyesen, postai úton vagy elektronikus 

formában (ügyfélkapun) is megtehető. 

Ügymenet leírása: A közterületet rendeltetésének megfelelő célra, mások használói célú jogait nem csorbítva – a jogszabályok 

keretei között – bárki szabadon használhatja. 

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos 

hozzájárulása, illetve közterület-használati engedély szükséges. 

Közterület-használati engedély szükséges: 

– szobor, emlékmű, díszkút, medence, köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási 

lámpák, tartóoszlopok stb.) és alapzatos zászlórúd elhelyezéséhez; 

– az árusító és árusítással kapcsolatos egyéb fülke, pavilon elhelyezéséhez; 

– a közterületbe 10 centiméteren túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védőtető (előtető), 

ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég - és címtábla elhelyezéséhez; 

– kereskedési engedéllyel rendelkező vállalkozó vagy szervezet részére, a szükséges feltételek megléte 

esetén alkalmi mozgóárusítási tevékenységhez; 

– a mozgó árusításhoz; 

– önálló hirdető-berendezés elhelyezéséhez; 

– a közterületi műtárgyakon hirdető berendezés elhelyezéséhez; 

– az építési munkával kapcsolatos állvány, konténer, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez, tárolásához; 

(amennyiben az a 48 órai időtartamot nem haladja meg) 

– az alkalmi, alkalmi idényjellegű árusítási tevékenység végzéséhez; 

– a közterület kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése, 

üzlet előtti árusítás stb.), árukirakodás céljából történő igénybevételéhez; 

– a kiállítás, alkalmi vásár (búcsú), sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység 

folytatásához, esküvői rendezvények lebonyolításához (lakodalmas sátor felállítása stb.); 

– kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, ha az a közterület 

rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza. 

A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési 

engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkálatokkal összefüggő ideiglenes 

közterület-használat esetében pedig az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell közterület-használati 

engedélyt beszereznie. 

A közterület használatáért a közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló 20/2007.(X. 03.) 

számú önkormányzati rendelet 1.számú melléklete szerinti közterület-használati díjat kell fizetni. A 

közterület-használat minimális díja 1.500,- Ft. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve 

a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.  

A közterület használatára vonatkozó kérelmeket a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához kell 

benyújtani. A közterületek használatának engedélyezéséről a jegyző határozattal dönt. 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

Vonatkozó 

jogszabályok: 

A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló 20/2007.(X. 03.) számú önkormányzati 

rendelet  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
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