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KÉRELEM 
 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉRELEM 

 

Kiadva: 2022.szeptember 15. 1/2 Változatszám: 1 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………………(név) 

……………………………………………………………………………….(lakcím/székhely) 

…………………………...(telefonszám),……………………………………………. (e-mail), 

a …………………………………………..……………………(cég, egyéb szervezet neve) 

…………….. (adószám) nevében kérem, hogy a Göd, 

…………………..…………………………………………………, cím hiányában 
………………… helyrajzi szám előtti területre közterület-használati engedélyt megadni 
szíveskedjenek. 

Vállalkozói igazolvány / őstermelői igazolvány száma: ………………………………….. 

A közterület-használati engedély célja:1 

 Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló, stb. 

 Mozgóbolt.  

Gyakoriság:      havi egyszer       heti egyszer       heti többször 

 Alkalmi árusítás, alkalmi szolgáltatás (idénygyümölcs, pattogatott kukorica, édesség, 
sorsjegy, fenyőfa, dísznövény, virág árusítás, kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés 
cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, egyéb.) 

célja: ………………………………………………………. 

 Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely gépkocsinként 
 Parkolóhely mennyiség: ………………….. db 

 Hirdető berendezés, cég- és címtábla önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, valamint 
magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat 

 Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás  

Tárolt anyag: ……………………………………………………….. 

 Vendéglátóipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával 
göngyöleg elhelyezésére, áru kirakodásra 

 Vásár, alkalmi vásár 

 
1 Kívánt közterület-használati cél megnevezése előtti négyzetben X jelölést szükséges alkalmazni 
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 Belépődíjas (nevezési díjas) sport, kulturális és egyéb rendezvény 

 Belépődíj (nevezési díj) nélküli sport, kulturális és egyéb rendezvény 

 Cirkusz 

 Mutatványos tevékenység  

 Személygépjármű 15 napon túli tárolás (hatósági jelzéssel nem rendelkező és az 
üzemképtelen járművek esetében csak akkor, ha közterületi lehetőség megengedi,)  

 Egyéb jármű és vontatmányok (hatósági jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen 
járművek esetében csak akkor, ha közterületi lehetőség megengedi,) 

 Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 

 

Az igénybe venni kívánt terület nagysága: …………………………..m2 

Időpontja (dátumtól-dátumig): ...................................................................................... 

NYILATKOZAT: 

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy csak a fent megjelölt célú közterület-
használatot kívánom végezni. Továbbá tudomásul veszem, hogy a közterület-használatot 
az Önkormányzat bármikor ellenőrizheti, jogtalan használat esetén a hozzájárulást 
visszavonhatja és a keletkezett költségek megtérítését írhatja részemre elő. Továbbá 
nyilatkozom arról, hogy 30 napot meghaladó közterület-használat kérelmezése esetén 
engedélyezem az Önkormányzat részére, hogy a jegyzőtől, mint önkormányzati 
adóhatóságtól adatot kérjen a lejárt esedékességű adóhátralék hiányáról (nullás 
adóigazolás). 

 

G ö d, .............. év ...................... hó......... nap 

 

........................................................................ 

Kérelmező 
neve 

 


