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ELŐTERJESZTÉS 
közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Csabuda Péter a Zselykincs Kft. 2643 Diósjenő, Börzsönyi u. 25. szám alatti székhelyű  vállalkozás 
nevében heti 5 alkalomra mozgóárusítás céljából közterület-használati engedély iránti kérelmet 
nyújtott be a képviselő-testület felé. A mozgóárusítást a LUM 127 forgalmi rendszámú Mercedes   
típusú gépjárműből kívánja végezni. A vállalkozó működési engedéllyel rendelkezik. 
A közterület használat mértéke: 5 m2 / heti öt alkalom. 
 
Tolmács Község Képviselő-testületének a közterület-használatról és a közterület-használati díj 
megállapításáról szóló 7/1995. (VI.23.) számú rendelete szabályozza a közterület-használati engedély 
kiadására, valamint a közterület-használati díj megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak 
szerint: 
A rendelet hatálya az ingatlan-nyilvántartásban Tolmács községben közterületként (pl: közút, járda, 
tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre terjed ki. 
A közterület rendeltetésétől eltérő használatához engedély szükséges. A rendelet kimondja, hogy 
milyen esetekben kell közterület-használati engedélyt beszerezni. A mozgóárusítás a rendelet szerint 
közterület-használati engedély köteles.  
Az engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel 

bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű, 
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos 

meghatározását, 
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, 
e) az engedély megszüntetésére vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására 

vonatkozó kötelezettség előírását,  
f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértéket és fizetésének módját. 

Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az 
árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy körzetben kézből vagy járműből történik-e. 
Az engedély meghatározott idő elteltéig, a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg a 
visszavonásig érvényes. 
Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni. A rendelet szerint idényjellegű vagy 
alkalmi árusítás esetén 100 Ft/m2/nap. 
 
A benyújtott kérelem és dokumentumok alapján megállapítható, hogy a kérelmező megfelel a helyi 
rendeletben meghatározott feltételeknek, részére a közterület-használat engedélyezhető. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és a támogatás 
iránti kérelem ügyében szíveskedjenek döntést hozni. 
 
Tolmács, 2011. január 18. 
 
 
     Tisztelettel:  
 
 
        Hajnis Ferenc 
        polgármester 
 



 
 
 
 
 
 

………./2011. (…….) Képviselő-testületi Határozati-javaslat 
 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zselykincs Kft. 2643 Diósjenő, Börzsönyi u. 25. 
szám alatti székhelyű vállalkozás közterület-használati engedély iránti kérelmét támogatja. 
A képviselő-testület  a Zselykincs vállalkozás részére a LUM 127 forgalmi rendszámú gépjárművéből 
történő heti 5 alkalommal történő árusítást, a rendeletben meghatározott közterület-használati 
díjtételek figyelembevételével, jelenleg 100 Ft/m2/nap közterület-használati díj fizetése ellenében 
engedélyezi. Az engedély visszavonásig érvényes.  

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről határozattal értesítse 
a kérelmezőt. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


