Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete
4/2008.(VII.15.,) sz{mú rendelete
a közterületek haszn{lat{ról és a közterületek rendjéről.

Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete a Magyar Közt{rsas{g
Alkotm{ny{ról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A §. (2) bekezdésében, tov{bb{ a
helyi önkorm{nyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l6. §. (l) bekezdésében,
valamint az 1999. évi LXIX törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmaz{s
alapj{n a közterületek haszn{lat{ról és a közterületek rendjéről az al{bbi rendeletet
alkotja:

A rendelet hat{lya
1. §.
(l) A rendelet hat{lya Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata illetékességi területén
tal{lható valamennyi közterületre kiterjed az orsz{gos közutak kivételével.
(2) E rendelet alkalmaz{sa szempontj{ból közterület : közhaszn{latra szolg{ló
minden olyan önkorm{nyzat tulajdon{ban lévő földrészlet, amelyet
rendeltetésének megfelelően b{rki haszn{lhat és az ingatlan-nyilv{ntart{s ekként
tart nyilv{n. Közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosít{sa, a pihenő
és emlékhelyek kialakít{sa, a közművek elhelyezése.
(3) A rendelet személyi hat{lya kiterjed minden olyan mag{n- és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdas{gi t{rsas{gra, aki (amely) e rendeletben
foglaltak szerint közterületet haszn{l.

A közterület haszn{lata és a közterület-haszn{lati engedély
2. §.
(l) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszab{lyok keretei között –
b{rki szabadon haszn{lhatja.
(2) A közterület rendeltetésszerű haszn{lata m{sok hasonló célú jogait nem
csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület haszn{lata, ha a haszn{lat a közterület
vagy annak meghat{rozott része m{sok {ltali rendeltetésszerű igénybevételét az e
rendeletben megfogalmazott módon akad{lyozza.
(4) A közterület rendeltetéstől eltérő haszn{lat{hoz /a tov{bbiakban: közterülethaszn{lat/ közterület-haszn{lati engedély, tov{bb{ haszn{lati díj fizetése
szükséges az e rendeletben meghat{rozott kivételekkel.

3. §.
(l) Közterület-haszn{lati engedélyt kell beszerezni:
a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet,
{tfeszítő kötél, cég- és címt{bla elhelyezéséhez,
b) hirdető-berendezés és rekl{mhordozó elhelyezéséhez, ideértve a v{laszt{si
kamp{nyt szolg{ló ön{lló hirdető-berendezés elhelyezését is, tov{bb{ a
közterületre jogszerűen – hozz{j{rul{s alapj{n – kihelyezett b{rmilyen
építményre, vagy t{rgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű el{rusító pultra
vagy építési, illetve egyéb célt szolg{ló {llv{nyzatra felszerelt rekl{m
elhelyezéséhez,
c) {rusító és {rusít{ssal kapcsolatos, valamint szolg{ltató fülke, pavilon, üzlet
létesítéséhez, illetve a m{r meglévő {rusítóhelyek, pavilonok, üzletek
működéséhez, mozgóbolthoz, tov{bb{ mozgó{rusít{shoz,
d) építési munk{val kapcsolatos létesítmények /pl.: építési {llv{nyzat, munkaterület
körülhat{rol{sa, konténer és tartozékai / valamint építőanyagok és törmelékek
elhelyezéséhez, t{rol{s{hoz,
e) alkalmi és mozgó {rusít{s, valamint szolg{ltató tevékenység végzéséhez,
valamint portrérajzol{shoz,
f) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület
rendeltetésszerű haszn{lat{t 30 percnél hosszabb ideig akad{lyozza,
g) ki{llít{s, v{s{r, sport- és kultur{lis rendezvények, valamint mutatv{nyos
tevékenység folytat{s{hoz, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók
létesítéséhez,
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h) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező üzemképtelen /
l/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §. (l) bek./, illetve a közlekedésben
részt nem vevő, rekl{mhordozó céllal elhelyezett j{rművek t{rol{s{hoz,
i) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi vendégl{tó-ipari hasznosít{s{hoz
(pl.: vendégl{tó-ipari terasz, előkert),

(2) Közművek építményeit, vonalas létesítményeit, berendezéseit létesíteni,
{thelyezni, üzemeltetni, fenntartani csak a tulajdonos Vig{ntpetend község
Önkorm{nyzattal kötött meg{llapod{s alapj{n lehet.
4. §.
(1) Nem adható közterület-haszn{lati engedély:
a) olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az
úttestre lépő gyalogos észlelését akad{lyozn{,
b) közutak, hidak, felülj{rók területére, kivéve a mozgó hírlap{rusít{st és a
filmforgat{st,
c) zöldterületekre, ha a tervezett haszn{lat az ott lévő növény{llom{ny
rong{l{s{nak,
pusztít{s{nak,
csonkít{s{nak,
k{rosít{s{nak
elkerülését,
megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közművek javít{s{hoz,
létesítéséhez nélkülözhetetlen munk{latokat,
d) a közút és a j{rda felületének rekl{m – ideértve a politikai rekl{mot is- célj{ra
történő haszn{lat{hoz,
e) közterületen nem {rusítható termékek forgalmaz{s{hoz,
f) olyan tevékenység gyakorl{s{ra, amely a környezetre k{ros hat{ssal lenne, a
közbiztons{got vagy az egészséget veszélyeztetné,
g) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a
szükséges energia- és vízell{t{s, csatorna vagy a szabv{nyoknak megfelelő z{rt
rendszerű szennyvízelvezetés és hulladékt{rol{s nem biztosítható, vagy a
felhaszn{l{s mértéke nem {llapítható meg.
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(2) Megtagadható a közterület-haszn{lati engedély kiad{sa, ha a kért közterülethaszn{lat:
a) A lakoss{g nyugalm{nak túlzott mértékű zavar{s{val j{rna.
b) Veszélyeztetné a közrendelt, a közbiztons{got.
c) A közterület rendeltetésszerű haszn{lat{nak indokolatlan mértékű zavar{s{val
j{rna.
d) Sértené a településképet.
e) Indokolatlanul korl{tozn{ a település közlekedését.

A közterület haszn{lati díj
5. §.
(1) A közterület-haszn{latért a közterület-haszn{lati engedély jogosultja közterülethaszn{lati díjat köteles fizetni.
(2) A díjat a jogosult a közterület tényleges haszn{lat{ra, illetve a közterületen
elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül a közterülethaszn{lati hozz{j{rul{sban rögzített időtartamra és módon köteles megfizetni.
(3) A közterület-haszn{lati díjakat tevékenységenként a közterületen folytatni kív{nt
tevékenység jellege figyelembevételével jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. A
mellékletben szereplő díjakat {ltal{nos forgalmi adó nélkül kell érteni.
(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagys{g{nak meg{llapít{s{n{l a létesítmény
négyzetméterekben sz{mított alapterületét vagy területét, tov{bb{ a hozz{
tartozó – az alapterületen túlnyúló – szerkezet /ponyva, tető, stb./ területét
együttesen kell figyelembe venni.
(5) Hirdetőt{bla és hirdető berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell sz{mít{sba
venni.
(6) A sz{mít{s szempontj{ból minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek
sz{mit.
(7) A közterület-haszn{lati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak.
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6. §.
(l) A közterület-haszn{lati díj mértéke 50 %-kal csökkenthető:
a) az önkorm{nyzat érdekében végzett építési, felújít{si munk{latok,
b) humanit{rius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység,
c) az önkorm{nyzat saj{t szervezetei (pl.: intézményei) {ltal szervezett
rendezvények esetében.

A közterület-haszn{lat engedélyezési elj{r{s
7. §.
(l) A közterület-haszn{lati engedély t{rgy{ban – a /2/ bekezdésben foglaltak
kivételével – a Polg{rmester dönt.
(2) A Képviselő-testület dönt az egy évet meghaladó időtartamú közterülethaszn{lati engedély t{rgy{ban.
(3) A közterület-haszn{lati engedély ir{nti kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti
formanyomtatv{nyon kell benyújtani, az abban felsorolt mellékletek csatol{s{val
együtt.
(4) Közterület-haszn{lati engedély csak ideiglenes jelleggel – meghat{rozott
időtartamra vagy meghat{rozott feltétel bekövetkeztéig – adható.
(5) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – {llv{ny, építőanyag,
törmelék – közterület-haszn{lati engedély csak az építési munka végzésének
tartam{ra adható.
(6) A közterület-haszn{lati engedély nem pótolja a jogszab{lyokban előirt egyéb –
hatós{gi, illetve szakhatós{gi – engedélyek, illetve hozz{j{rul{sok beszerzését.
(7) A közterület-haszn{lati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet haszn{lni
kív{nja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építőnek, az építési
munk{latokkal összefüggő ideiglenes közterület-haszn{lat esetében pedig az
építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell a közterület-haszn{lati engedélyt
beszereznie.
(8) Települési szil{rd hulladék képződésével j{ró közterület-haszn{lathoz közterülethaszn{lati engedély akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési
szil{rd hulladékkal kapcsolatos közszolg{ltat{st – ennek teljesítésére jogosult
szolg{ltató útj{n – igénybe veszi.
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8. §.
(1) A közterület-haszn{lati engedélyezési elj{r{sban figyelembe kell venni a település
rendezésére ir{nyuló terveket és szab{lyzatokat, s érvényesíteni kell a
jogszab{lyok előír{sait is.
(2) A kérelem elbír{l{sa sor{n elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével,
javít{s{val és karbantart{s{val kapcsolatos közterület-haszn{latnak.

9. §.
(1) A közterület-haszn{lati engedélynek tartalmaznia kell különösen:
a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét,
b) a közterület-haszn{lat célj{t és időtartam{t, illetve azt a feltételt, amelynek
bekövetkeztéig a hozz{j{rul{s érvényes,
c) a közterület-haszn{lat helyének, módj{nak, mértékének és egyéb feltételeinek
pontos meghat{roz{s{t,
d.) Csatolni kell a közterületen folytatni kív{nt tevékenységre jogosító okirat
egyszerű m{solat{t, a folytatni kív{nt tevékenységben részt vevő tagok,
csal{dtagok és megbízottak nevét és lakcímét.
10. §.
(l) E rendelet alkalmaz{sa sor{n a közigazgat{si hatós{gi elj{r{s és szolg{ltat{s
{ltal{nos szab{lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint kell
elj{rni.
(2) A közterület-haszn{lati hozz{j{rul{s megtagad{sa esetén a kérelmet benyújtót
t{jékoztatni kell a jogorvoslat lehetőségéről és annak módj{ról.
(3) Amennyiben a közterület-haszn{lati engedély megad{sa ir{nti elj{r{sban
szakhatós{g bevon{sa szükséges, úgy a szakhatós{got a kérelmezőnek
/ügyfélnek/ kell megkeresnie, s a szakhatós{g {ll{sfoglal{s{t a kérelemhez
csatolnia.
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A közterület-haszn{lati engedély érvényének megszűnése
11. §
(1)
a)
b)
c)

A közterület-haszn{lati engedély érvénye megszűnik:
az engedélyben meghat{rozott idő elteltével,
az engedélyben meghat{rozott feltétel bekövetkeztével,
a közterület haszn{lat{t és rendjét érintő jogszab{lyok megv{ltoz{sa miatti
visszavon{ssal,
d) az engedélyben vagy a közterület-haszn{latra, illetve az ezzel kapcsolatos
tevékenységekre vonatkozó jogszab{lyokban foglaltak megsértése miatti
rendkívüli visszavon{ssal.
(2) Megszűnik a közterület-haszn{lati engedély érvénye akkor is, ha a közterületen
folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a
tevékenység folytat{s{ra való jogosults{g{t egyébként elveszti.
(3) Megszűnik a közterület-haszn{lati engedély érvénye a jogosult hal{l{val vagy –
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező t{rsas{g esetén – jogutód
nélküli megszűnésével
(4) Megszűnik a közterület-haszn{lati engedély érvénye akkor is, ha a jogosult
bejelenti a tulajdonos önkorm{nyzatnak, hogy a közterület haszn{lat{val felhagy.
(5) Az orsz{ggyűlési, önkorm{nyzati és egyéb v{laszt{ssal, tov{bb{ népszavaz{ssal
összefüggésben a v{laszt{si hirdető berendezések elhelyezése célj{ból adott
közterület-haszn{lati engedélyek érvénye a v{laszt{sok befejezését követő l5.
nappal szűnik meg.

12. §
(1) Ha a közterület-haszn{lati engedély érvényét veszti, a jogosult k{rtalanít{si
igény nélkül köteles a közterület eredeti {llapot{t – különösen annak tisztas{g{t
– haladéktalanul helyre{llítani.
(2) A hatós{g az eredeti {llapot helyre{llít{s{ra vonatkozó kötelezettség teljesítésére
a közterület-haszn{lat jellegétől függő, de legfeljebb l5 napos halaszt{st adhat a
jogosult kérelmére.
(3) A közterület-haszn{lattal j{ró kötelezettségek – így különösen a közterülethaszn{lati díj megfizetése – szempontj{ból azt az időt is be kell sz{mítani a
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közterület-haszn{latba, ameddig a jogosult az eredeti {llapotot hi{nytalanul
helyre nem {llította.
(4) Arra az időtartamra, amely a közterület-haszn{lati engedély érvényének
lej{rat{tól a közterület eredeti {llapot{nak helyre{llít{s{ig eltelik, az egyébként
ir{nyadó díjtétel kétszeresét kell megfizetni.

A közterület-haszn{lat ellenőrzése és a jogellenes közterület-haszn{lat következményei
13. §.
(1) A jelen rendeletben foglalt előír{sok megtart{s{t a jogszab{lyok szerint
ellenőrzésre jogosult m{s szervek, illetve a tulajdonos {ltal megbízott egyéb
személyek, a Körjegyzőség megbízott ügyintézői a helyszínen vagy m{s alkalmas
módon ellenőrizhetik.
(2) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt
meghaladó mértékben haszn{l, köteles a hatós{g felhív{s{ra a jogellenes
közterület-haszn{latot haladéktalanul megszüntetni, tov{bb{ k{rtalanít{s nélkül
kötelezhető a közterület eredeti {llapot{nak helyre{llít{s{ra. E kötelezettség
elmulaszt{sa esetén a hatós{g az eredeti {llapot helyre{llít{s{t a kötelezettséget
elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyre{llít{sra vonatkozó
felhív{snak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.
(3) A hatós{g az eredeti {llapotot az erre ir{nyuló felhív{s mellőzésével és az (l)
bekezdésben megszabott hat{ridő elteltére való tekintet nélkül azonnal
helyre{llíthatja, ha az az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi k{r, a
közrend, közbiztons{g, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű haszn{lata
súlyos sérelmének elh{rít{sa érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként
indokolt. Az eredeti {llapot helyre{llít{s{nak költségeit ebben az esetben is a
jogosulatlan közterület-haszn{ló köteles viselni.
(4) Aki közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően
haszn{l, azzal szemben – a ténylegesen haszn{lt időtartamra és területre – a
rendes közterület-haszn{lati díj tízszerese is meg{llapítható.

Közterületi szab{lysértések
14 §.
(1) Aki a közterületet az e rendeletben előirt engedély nélkül vagy attól eltérő
módon, illetve azt meghaladó mértékben haszn{lja, a rendeletben
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megfogalmazott kötelezettségeket megszegi, szab{lysértést
harmincezer forintig terjedő pénzbírs{ggal sújtható.

követ

el

és

(2) A szab{lysértési elj{r{s kezdeményezése nem mentesít a közterület-haszn{lati
díjfizetési, illetve a közterület eredeti {llapot{ba történő helyre{llít{s{ra
vonatkozó kötelezettség alól.

Hat{lyba léptető és {tmeneti rendelkezések
15 §.
(l)

E rendelet 2008. augusztus 1. napj{val lép hat{lyba.

(2)

E rendelet előír{sait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)

Aki a közterület-haszn{lati jogviszony{t folytatni kív{nja, e rendelet
hat{lybalépésének napj{tól sz{mított 30 napon belül az e rendelet szerinti
közterület-haszn{lati engedély ir{nti kérelmet köteles benyújtani. Ebben az
esetben a kérelmező a közterület-haszn{lati engedélyről történő döntés
kézhezvételéig jogosult a közterület adott részének haszn{lat{ra.

(4)

E rendelet hat{lybalépésével egyidejűleg hat{ly{t veszti Vig{ntpetend község
Önkorm{nyzata a közterületek haszn{lat{ról szóló 7/2000(VI.11) sz{mú
önkorm{nyzati rendelete.

Vig{ntpetend, 2008. július 8.

Marton Istv{nné sk.
Polg{rmester

Vizeli Zolt{nné sk.
Körjegyző

Kihirdetve :
Vig{ntpetend, 2008. július 15.
Vizeli Zolt{nné sk.
körjegyző
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1. melléklet
A közterület haszn{lat{ért fizetendő díjak

a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény
védőtető, ernyőszerkezet, {tfeszítő kötél, cég- és címt{bla
elhelyezése

100,- Ft/m2 /hó

b) hirdető-berendezés és rekl{mhordozó elhelyezése,
ideértve a v{laszt{si kamp{nyt szolg{ló ön{lló hirdetőberendezés elhelyezését, közterületre jogszerűen - hozz{j{rul{s alapj{n - kihelyezett b{rmilyen építményre vagy
t{rgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű el{rusító pultra
vagy építési, illetve egyéb célt szolg{ló {llv{nyzatra felszerelt
rekl{m elhelyezése

200,- Ft/ m2 /hó

c) - {rusító és {rusít{ssal kapcsolatos, valamint szolg{ltató
fülke, pavilon, üzlet létesítése, m{r meglévő {rusítóhelyek,
pavilonok, üzletek működése
- mozgóbolt
- mozgó{rusít{s

100,- Ft/ m2 /hó

1.000,- Ft/ nap
500,- Ft / nap

d) építési munk{val kapcsolatos létesítmények, építőanyagok
és törmelékek elhelyezése, t{rol{sa

25,- Ft/m2 /nap

e) alkalmi és mozgó{rusít{s
- v{s{r és piac
- mozgó{rusít{s, portrérajzol{s

500,- Ft/m2/ nap
500,-Ft/ nap

f) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítése

500,- Ft/m2 /nap

g) ki{llít{s, v{s{r, sport, kultur{lis rendezvények, mutatv{nyos
tevékenység

20,-Ft/ m2 /nap

h) üzemképtelen, közlekedésben részt nem vevő, illetve
rekl{mhordozó céllal elhelyezett j{rművek t{rol{sa

250,- Ft/m2 /nap

i) egyéb: - vendégl{tó-ipari terasz, előkert
- turisztikai, kereskedelmi hasznosítás

80,- Ft/m2 /hó
250,- Ft/m /nap
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2. melléklet

KÉRELEM
Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata tulajdon{ban lévő közterület haszn{lat{hoz

Gazdas{gi t{rsas{gok, t{rsadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező neve: ……………………………………………

Tel.: ………………..

Kapcsolattartó ügyintéző neve: ………………………………………………………………..
Székhelye: ……………………………………………………………………………………….

Egyéni v{llalkozók esetében:
Kérelmező neve: ……………………………………………… Tel.: ……………….
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………….
V{llalkozói igazolv{ny sz{ma: ………………………………………………………………...
Mag{nszemélyek esetében:
Kérelmező neve: ……………………………………………... Tel.: ………………..
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………
Születési helye és ideje: ……………………………….. Anyja neve: ……………………….
A közterület-haszn{lat ideje : ……..év ……….…… hó …………….… naptól
………….. év ……………………. hó …………………. napig .
A közterület haszn{lat célja: ……………………………………………………………………
A kért közterület nagys{ga: …………………………………………………………………….
A kért közterület helyrajzi sz{ma és helyének pontos leír{sa:

hrsz:…………

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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A kérelmező tudom{sul veszi, hogy
- a kérelem benyújt{sa nem jogosítja fel a közterület-haszn{lat{ra, valamint azt is, hogy aki a
közterületet hozz{j{rul{s nélkül haszn{lja, szab{lysértést követ el és tudom{sul veszi, hogy
ezen cselekménye tov{bbi h{tr{nyos következményekkel j{r,
-

a közterületen csak a 133/2007(VI.13) Korm. rendelet 7.§. (1) bekezdés alapj{n a rendelet

4. sz{mú mellékletében meghat{rozott termékek {rusíthatók
-

Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a közterületek haszn{lat{ról és a közterületek

rendjéről szóló …../2008. (VII. 15.) rendeletének 5. §. (1) bekezdése szerint a közterület
haszn{lat{ért közterület-haszn{lati díjat kell fizetni.
A díjat a jogosult a közterület tényleges haszn{lat{ra, illetve a közterületen elhelyezett
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

200 … év ………………… hó ……… napj{n.

……………………………..
a kérelmező al{ír{sa
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A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:

1. A közterületen folytatni kív{nt tevékenység gyakorl{s{ra feljogosító egyszerű okirat
m{solat{t
- egyéni v{llalkoz{s esetén: v{llalkozói igazolv{nyt.
-

gazdas{gi t{rsas{g esetén: cégbírós{gi bejegyző végzést, vagy 30 napn{l nem régebbi
cégkivonatot.

-

T{rsadalmi és egyéb szervezetek esetén: a nyilv{ntart{sba vételüket igazoló okiratot.

Mag{nszemély esetén okirat becsatol{sa nem szükséges.
2.

Az igényelt területre vonatkozó helyszínt {br{zoló v{zlatot, amelyen szerepelnie kell
a környező utc{knak. Ebbe kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel
úgy, hogy annak nagys{ga, elhelyezkedése egyértelműen meg{llapítható legyen.

3. Az elhelyezni kív{nt létesítmény, berendezés, rekl{mt{bla műszaki leír{s{t és terveit.
4. Meglévő

létesítményre

vonatkozó

közterület-haszn{lati

hozz{j{rul{s

meghosszabbít{sa esetén - településvédelmi szempontok figyelembevétele miatt fotót kell becsatolni.
5. A jogosult közterületet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett csal{dtagjainak,
illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét.
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