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24/2006. (IV. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról 
szóló – 58/2005. (XII. 20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel,   49/2005. (X. 28.) Budapest XVIII. kerület  Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  40/2005. (X. 4.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  46/2004. (IX. 28.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  38/2004. (VI. 29.) 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 
50/2003.(XII.23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 

rendelettel módosított  - 28/2003. (VII. 01.)  Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében foglalt, illetve Budapest Főváros Közgyűlésének 59/l995. (X. 20.) számú 
rendelet 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján módosítja a közterület-használat rendjével és 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, többször módosított 28/2003. (VII. 01.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban: rendelet). 

1. § Ahol a rendelet Városgazdálkodási Irodát említ, azon a továbbiakban 
Városgazdálkodási és Koordinációs Irodát kell érteni. 

2. § A rendelet 10. § (2) bekezdésének d) pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 10. § 
(2) bekezdés e) és f) pontjának jelölése d) és e) pontra változik. 

3. § A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

Záró rendelkezések 

4. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Budapest, 2006. március 30. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

A közterület-használat rendjét és az engedélyezésével kapcsolatos eljárást a többször 
módosított 28/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet szabályozza (továbbiakban: alaprendelet). Az alaprendelet 
módosítását egyrészről a megalkotása óta eltelt időszak alatt szerzett tapasztalatok teszik 
szükségessé, másrészről a Polgármesteri Hivatalban bekövetkezett szervezeti változás.  
 



MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 
Részletes indokolás 

1. §-hoz: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 970/2005. (XII. 15.) sz. határozatával a Polgármesteri Hivatalban két 
iroda összevonásával létrehozta a Városgazdálkodási és Koordinációs Irodát. Az iroda 
nevének változását kívánja a rendelkezés átvezetni az alaprendeleten. 

2. §-hoz: Hatályon kívül helyezi azt a rendelkezést, hogy a közterület-használati 
hozzájárulást meg kell küldeni a „jogügylet-nyilvántartás (Jegyzői Kabinet)” számára. 

3. §-hoz: Ennek a rendeletnek az 1. számú melléklete lép az alaprendelet 2. számú 
melléklete helyébe. A melléklet kicserélését a gyakorlat során szerzett tapasztalatok 
indokolják. 

4. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
Budapest, 2006. március 30. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 



      1.sz. melléklet                                      (2. sz. melléklet) 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat   
Polgármesteri Hivatal   
Városgazdálkodási és Koordinációs Iroda  
Vagyongazdálkodási Csoport 
1184 Budapest, Üllői út 400.  

KÉRELEM 
a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat  tulajdonában lévő  

közterületek használatához 

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kérelmező/igénylőneve:  --------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------  
Kapcsolattartó ügyintéző neve: ------------------------------------------------- telefon: -------------------------------------  -------  
Székhelye: --------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------  
Adóigazgatási azonosító száma: -----------------------------------------------  Bankszlaszám: -----------------------------------  

 
Egyéni vállalkozó esetében: 
Kérelmező/igénylő neve: -------------------------------------------------------- telefon: ---------------------------------------------  
Lakcíme: ----------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------  
Születési hely:  -----------------------------  ideje: --------------------------------  Anyja neve:  --------------------------------------  
Vállalkozói igazolvány száma: ---------------------------------------- Adóigazgatási azonosító száma: -----------------------  
 
Magánszemélyek esetében: 
Kérelmező/igénylő neve: -------------------------------------------------------- telefon:  --------------------------------------------  
Lakcíme: ----------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------  
Születési hely:  -----------------------------  ideje: --------------------------------  Anyja neve:  --------------------------------------  
Adóigazgatási azonosító száma: --------------------------------------- Őstermelői igazolvány száma: -------------------------  

 
Közterület-használat ideje:.  ------------ év ----------- hó ------ naptól 
                                                  ----------- év ----------- hó ------ ig 

A közterület-használat célja     ------------------------------------------- A kért közterület nagysága:  ---------------------------  
A kért közterület helyének pontos leírása: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A kérelmező/igénylő tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület-használatára, valamint azt is, hogy aki a közterületet 

hozzájárulás nélkül használja az 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. számú önkormányzati rendelet 15. § (4) 
bekezdése alapján szabálysértést követ el és tudomásul veszi, hogy cselekménye további hátrányos 
következményekkel jár, 

- a közterületen csak a 4/1997. (I.22.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése c.) pontja alapján a rendelet 3. sz. 
mellékletében meghatározott termékek árusíthatók, 

- A fővárosi közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 59/1955. (X.20.) Főv. Kgy. számú 
rendelet 13.§ (1) és a 28/2003. (VII.01.) sz. önk. KT .  rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a közterület 
használatáért díjat kell fizetni, 

- A díjat jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges 
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

- Vendéglátóipari terasz,  működtetésre vonatkozóan közútkezelői hozzájárulást kell kérni! 
 
Budapest, 200 ------- év ------------------  hó -------- nap 
  -------------------------------------------------------   
 kérelmező/igénylő aláírása 

Kérjük a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és a kérelemnyomtatványt aláírni 
szíveskedjenek! 



 

-     2    - 
A kérelemhez a kérelmezőnek/igénylőnek az alábbi mellékleteket kell csatolni. 

 
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat 
másolatát. 

- Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolványának másolatát, 
- Gazdasági társaság esetén: cégbírósági bejegyző végzésének, vagy 30 napnál nem 
régebbi cégkivonatának másolatát 
- Társadalmi és egyéb szervezetek esetében: nyilvántartásba vételüket igazoló okirat 
másolatát. (magánszemély esetén okirat becsatolása nem szükséges) 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a 
környező utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, 
hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen. 

3. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit, 
annak feliratát. 

4. Pavilonok megvásárlását követő közterület-használati kérelemhez csatolni kell 1 
példány ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződést. 

5. A közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai 
vázrajzot kell csatolni, mely beszerezhető a Főv. Közterület-fenntartó Rt. 
Forgalomtechnikai Főosztályán Bp. VIII., Szabó Ervin tér 2. 

6. A jogosult a közterületet érintő tevékenységben (üzletek működése, árusítás, alkalmi és 
mozgó árusítás, szolgáltatás, televízió-, film-, video készítése, vendéglátó-ipari terasz-, 
kiállítás,- vásár-, termékbemutató, őrzött parkoló) résztvevő bejelentett családtagjainak, 
alkalmazottainak vagy más megbízottainak adatait: 

- ha a kérelmező természetes személy:  
név:  ………………………………………………..  születési hely és idő:  
………………………………… 
anyja neve:   ………………………………………..adóazonosító jele:     
……………………………………. 

- ha a kérelmező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: 
szervezet neve: ……………….…….székhelye:   ……………………………képviselője: 
…………………  adószáma: ……………………cégjegyzékszáma: …………………bankszámla 
száma: …………………. 

 
7. Meghatározott tevékenység esetén   (szokványos illetve kijelölt helyektől eltérő árusítás, 

tábla, huzamosabb ideig tartó építkezés, vendéglátó-ipari terasz stb.)  közútkezelői 
engedélyt kell beszerezni. 

 
Budapest, 200 -----  év -----------------  hó -------- nap 
 
     tudomásul vettem: 
  ------------------------------------------  
         kérelmező aláírása 
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