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ELŐTERJESZTÉS 
közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Matyóka Zseraldin a Tolmács, Zarándok út 20. szám alatti ingatlan tulajdonosa határozatlan időre 
gépjármű tárolás céljából közterület-használati engedély iránti kérelmet nyújtott be az önkormányzat 
felé. A gépjármű tárolást az ingatlana előtti közterületen 30 m2 területen kívánja végezni. Kéri a 
testület engedélyét, hogy az ingatlan előtti közterületen a gépjármű tárolás lehetőségének 
megteremtéséhez földmunkát végezhessen.  
A közlekedésbiztonságra való tekintettel kéri, hogy a gépjármű tárolásához a közterület használatot   
ingyenesen biztosítsa számára az önkormányzat, tekintettel arra az utca elég szűk és az autó kilóg az 
úttestre, akadályozza a forgalmat, nem szeretné, hogy sérülés történjen. 
 
Tolmács Község Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 3/2011. (II.15.) 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 gépjármű tárolás a rendelet szerint 
közterület-használati engedély köteles.  
 
A közterület használat iránti kérelem elbírálása, az engedély kiadása a polgármester  hatáskörébe 
tartozik, az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint. 
A közterület 6 hónapot meghaladó állandó jellegű használatához a képviselő – testület hozzájárulása 
szükséges. 
Az engedély 

a) ideiglenes jelleggel, meghatározott időpontra, vagy meghatározott időszakra, 
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig 
c) a visszavonásig  

adható meg. 
 
Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni. A rendelet szerint gépjármű tárolás 
esetén a közterület használati díj 5.000 Ft/m2/hó. 
 
A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy 
egészben mentességet adhat, amennyiben a közterület használat jótékonysági vagy közcélt szolgál. 
 
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 megtárgyalni és a közterület 
használat ügyében szíveskedjenek döntést hozni. 
 
Tolmács, 2016. április 8. 
 
     Tisztelettel:  
        Hajnis Ferenc 
        polgármester 
 

 



…./2016. (…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t   
 

 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Matyóka Zseraldin kérelmére hozzájárul a 
Tolmács, Zarándok út 20. szám alatti ingatlan  előtti 30 m2  közterület gépjármű tárolás céljára történő 
átalakításához, az ehhez szükséges munkálatok elvégzéséhez és az ingatlan tulajdonos használatában 
lévő személyszállító gépjárművek közterületen való, határozatlan időre szóló tárolásához.   
A Képviselő-testület támogatja, hogy a közlekedés biztonsága, mint közcél érdekében a kérelmező a 
közterület használat díjfizetése alól mentességben részesüljön. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


