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Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési Iroda 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Tel: +36 70 489 4633 

 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI 

ENGEDÉLY IRÁNTI 

KÉRELEM 
 

Ügyfélfogadás rendje: 
 
Hétfőn:            8.00–12.00 óráig 
                        13.00–16.00 óráig 
Szerdán:           8.00–12.00 óráig 
                        13.00–17.00 óráig 
Pénteken:         8.00–12.00 óráig 

 

 

 

1./  Természetes személy, egyéni vállalkozó vonatkozásában 

 

Kérelmező neve (leánykori név is):   

anyja neve:   

születési helye, ideje:   

Állandó lakhelyének címe:   

Adóazonosító száma:   

Telefonszáma:   

Email címe:   

 

2./  Jogi személy esetében 

 

Cég megnevezése:   

Székhely:   

Levelezési cím (telephely):   

Adószám:   

Telefonszáma:   

Email címe:   

 

3./ Közterület használat célja: 

   

   

 Időtartama:   

 

4./  a.) a közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz) 

   

   

 

 b.) módja, mértéke (m2-ben kifejezve):   
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c.) a tevékenységhez használt eszköz, utca berendezési tárgy vagy jármű leírása 

(anyaga, rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.)  

   

   

   

   

 

5./  A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. 

cégbírósági, ill. bírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, 

működési engedély, építési engedély, stb.) száma, megnevezése: 

   

 

6./ A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy: 

 neve:   

 telefonszáma:   

 

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA A TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉRE 

NEM JOGOSÍT! 
 

 

 

Hajdúszoboszló,  _______________________  

 

 

 

 

____________________________ 

kérelmező aláírása  
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A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEMHEZ  

MELLÉKELNI KELL AZ ALÁBBI NYILATKOZATOKAT, ILLETVE OKMÁNYOKAT:  

 

1.) A használni kívánt közterület helyszínrajza, a közterület közvetlen környezetében 

található létesítmények és növényzet feltüntetésével, az elbírálhatósághoz szükséges 

méretarányban,  

2.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata,  

3.) a közút területét érintő közterület használat esetében a közútkezelői jogokat gyakorló 

hozzájárulása,  

4.) ha a közterület-használat célja kereskedelmi tevékenység  

a) fotó, illetve fotómontázs a felhasználás helyéről és módjáról (kivéve: 

árubemutatás, reklámozási áru kirakása, időszakos és folyamatos árusítás),  

b) többszintes épületek nullszintes üzlethelyiségei elé történő kitelepülés esetén az 

üzlethelyiség szerinti társasház közös képviselőjének vagy a társasház lakóinak 

többségének nyilatkozata,  

5.) ha a közterület-használat célja hirdetési és reklámtevékenység:  

a) a hirdető berendezés rajza, vagy fotója, valamint feliratának színének, méretének 

és anyagának megjelölése, 

b) világító berendezések esetén a megvilágítás módja. 

 


