
Közterület-foglalás iránti kérelem 

Ügyleírás 

Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

- építési munkával kapcsolatos eszköz, állvány, építőanyag tárolására, törmelék 

elhelyezésére, amennyiben a használat meghaladja a 48 órát,  

- idény jellegű vagy alkalmi árusításhoz,  

- javító, szolgáltató, árubemutató tevékenységhez, 

- kereskedelmi vagy egyéb szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges pavilon, 

fülke, stand elhelyezéséhez,  

- mozgóárusításra, mozgóboltra, 

- árusítóautomata elhelyezéséhez, 

- kiállítás, sport és kulturális rendezvények, turisztikai, valamint jótékonysági célokat 

szolgáló rendezvények tartásához, 

- cirkuszi és mutatványos tevékenység folytatásához, 

- vendéglátó ipari előkert, terasz elhelyezéséhez, 

- hangos hirdetés, ide nem értve a mozgóárusítás, mozgóbolt, cirkuszi és mutatványos 

tevékenység hirdetését, 

- kereskedő üzlete előtt, közterületen elhelyezett árukészlet által elfoglalt terület után. Az 

igénybe vett közterületi rész az üzlet homlokzati síkjától mért 1 méter széles 

területnagyságot nem haladhatja meg, 

- gépi meghajtású járművek és vontatmányaik elhelyezéséhez, 

- szálas takarmány elhelyezéséhez. 

A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A 

közterület használatára vonatkozó kérelmet a közterület használatának megkezdése előtt 8 

nappal kell benyújtani. 

A közterület használatáért díjat kell fizetni, a közterület használati díjat az 1 évet meg nem 

haladó közterület-használat esetén a közterület-használati engedély kézhezvételét követően a 

közterület használatának megkezdése előtt egy összegben, az 1 évet meghaladó közterület-

használat esetén részletekben, a tárgyévi részletet a közterület-foglalási engedély kézhezvételét 

követően a közterület használatának megkezdése előtt, azt követően pedig az éves díjat január 

31-ig teljesítve kell megfizetni Földes Nagyközség Önkormányzatának költségvetési 

elszámolási számlájára. A díjat a hivatal pénztárában, csekken, vagy banki átutalással lehet 

megfizetni a közterület-foglalást engedélyező határozat kézhezvételét követően. 

A közterület-használat díjtételei: 

  Díjtétel 

1. Építési munkával kapcsolatos eszköz, 

állvány, építőanyag, törmelék, 

tüzelőanyag elhelyezése: 

1 hónapot meg nem haladó közterület 

használat esetén: 

1 hónapot vagy azt meghaladó 

időtartam esetén: 

 

 

 

 

50 Ft/m2/nap 

 

500 Ft/m2/hó 

2. Idény jellegű árusítás, alkalmi árusítás 140 Ft/m2/nap 



3. Javító, szolgáltató, árubemutató 

tevékenység 

55 Ft/m2/nap 

4. Kereskedelmi vagy tevékenységet 

kiszolgáló pult, fülke, pavilon, egyéb 

építmény 

200 Ft/m2/hó, de legalább 

2000 Ft/hó 

5. Mozgóbolt és mozgóárusítás 100 Ft/m2/nap, de minimum 

1000 Ft/nap 

6. Árusító automata 200 Ft/m2/nap 

7. Kiállítás, sport, kulturális rendezvény, 

turisztikai valamint jótékonysági 

célokat szolgáló rendezvények 

díjmentes 

8. Hangos hirdetés 2000 Ft/nap 

9. Cirkuszi és mutatványos, vidámparki 

tevékenység 

60 Ft/m2/nap, de minimum 

8000 Ft/nap 

10. Vendéglátóipari előkert, terasz 400 Ft/m2/hó 

11. Kereskedő üzlete előtt, közterületen 

elhelyezett árukészlet által elfoglalt 

területe 

100 Ft/m2/nap 

12. Gépi meghajtású járművek és 

vontatmányaik elhelyezése 

40 Ft/m2/nap 

13. Szálastakarmány tárolása: 

1 hónapot meg nem haladó közterület-

használat esetén 

1 hónapot vagy azt meghaladó 

időtartam esetén: 

 

 

50 Ft/m2/nap 

 

500 Ft/m2/hó 

 

Illetékesség 

Földes közigazgatási területe 

Szükséges okiratok 

A közterület-használati engedély iránti kérelem, melynek tartalmaznia kell: 

- az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, elérhetőségét, 

- a használni kívánt közterület pontos megjelölését (utca, házszám), a közterület 

használatának célját, a használni kívánt terület nagyságát és a használat időtartamát, a 

díjfizetés módját 

 

Ügyintézés: 

Földesi Polgármesteri Hivatal műszaki- és igazgatási iroda 

4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. ügyfélszolgálat 

Ügyintéző: : Mezőfalvi Szilvia Szabina igazgatási ügyintéző földszint 3. számú iroda 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő: 8:00-16:30,  

Kedd, Szerda: 8:00-12:00,  

Csütörtök: nincs 

Péntek: 8:00-10:00 

Te.: 0654 531-000, e-mail.: hivatal@foldes.hu, mezofalvi.szilvia.szabina@foldes.hu 

mailto:hivatal@foldes.hu
mailto:mezofalvi.szilvia.szabina@foldes.hu


A kérelmet elektronikus úton, postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet 

benyújtani: 

Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a kérelmet 

kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. 

Ügyintézés határideje és díja 

- a kérelem előterjesztésétől számított 8 nap 

- Az eljárás illetékmentes. 

Az alkalmazott jogszabályok 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018.(IX.28.) Önkormányzati 

Rendelete a közterület használatáról 

Egyéb fontos tudnivalók 

Engedély nélküli vagy a közterület szabálytalan használata esetén a használó az önkormányzat 

felhívására köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni és a közterületet saját költségén, 

bárminemű kártalanítási igény nélkül az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani. 

Amennyiben a használó engedélyének érvényessége megszűnik, vagy ha a használó a 

közterületet írásbeli felszólítás ellenére sem az engedélyezett célra és módon használja, abban 

kárt okoz, beszennyezi, vagy díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget a közterület-

használati engedély visszavonásra kerül továbbá közigazgatási bírság kiszabására is sor 

kerülhet. 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

Kérelem közterület-használati engedély iránt (A nyomtatvány elérhető a honlap  

„Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok” menüben.) 

 

 


