
2. melléklet a 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez 1: 

KÉRELEM 

az Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

KÉRJÜK A NYOMTATVÁNYT OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI! 

A kérelemmel megadott adatok a közterület-használat elbírálásához és ellenőrzéséhez 

szükségesek. Az adatokat az Orosházi Polgármesteri Hivatal, az illetékes közterület-felügyelet 

kezeli. Jelen tájékoztatás a 2011. évi CXII. törvényen alapul. 

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kérelmező 

neve:___________________________________________Telefon/fax:_______________ 
Kapcsolattartó ügyintéző 

neve:________________________________Telefon/fax:_______________ 
Székhelye: ________irsz.__________________  helység_____________________(utca, 

tér)_____szám 
Telephelye: ________irsz.__________________ helység_____________________(utca, tér) 
____szám 

Cégjegyzék száma: _____-____-__________ 

Adószáma: ____________-____-____ 

Bankszámla száma: _______________-_____________-_____________ 

Pénzintézet neve:___________________________________________ 

 

Egyéni vállalkozás esetében: 
Kérelmező 

neve:___________________________________________Telefon/fax:_______________ 
Székhelye: ________irsz.__________________ helység_____________________(utca, tér) 
_____szám 

Levelezési cím: ____________________________________________________________ 

Vállalkozó nyilvántartási száma: _________________ 

Adószáma: ____________-____-____ 

Bankszámla száma: _______________-_____________-_____________ 

Pénzintézet neve:___________________________________________ 

 
Magánszemélyek és őstermelők esetében: 
Kérelmező 

neve:___________________________________________Telefon/fax:_______________ 
Lakcíme: ________irsz.__________________ helység_____________________(utca, tér)_____ 

szám 
Levelezési cím: ____________________________________________________________ 

Születési helye:________________ideje: ______év ___hó ____nap, anyja 
neve:_________________ 
(Őstermelői igazolvány száma: 

__________Adószáma:2_______________Szig.sz________________)  
Bankszámla száma és a pénzintézet neve:3 _______________-_____________-_____________ 
___________________________________________ 
 

 
1  A rendelet 2. mellékletét módosította a 28/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet 28. §-a, hatályos 2019. január 

01-től. 

2  Csak őstermelők kérelméhez kell kitölteni. 

3  Ennek kitöltése nem kötelező. 



Közterület használat ideje : 20….. év _____ hó ____ naptól – 20…... év ____ hó _____ napig. 

 

Közterület használat célja:____________________________________________________________ 
 

Közterület használat nagysága:________________________m2 vagy _______________db vagy 

____________ _______(egyéb) 
 

Közterület helye2: Orosháza, _______________________ (utca, tér)________szám előtti járdán, 

úttesten, zöldterületen, vagy 

__________________________________________________________________________ 

Kiegészítő közlendők:   
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Kérjük az alább jelzett mellékleteket csatolni, és a kérelemnyomtatványt aláírni szíveskedjék! 

 

A kérelemhez mellékelni kell: 

 

1. a helyszínrajzot, melyen feltüntetésre kerül az elfoglalni kívánt terület pontos helye, a 

 tevékenységhez kapcsolódó eszközök által elfoglalt terület nagysága (különösen reklámtábla, 

 pult, stand, asztal, kihelyezésre kerülő növényzet helyének bejelölése, felvonulási terület 

 körülhatárolása), 

 

2. a nyomvonalas létesítmények esetén az építési engedélyezési tervét,  

 

3. közműépítés esetén a közmű építési engedélyezésének tervét, 

 

4. a közterületre kihelyezendő árusító eszköz, hirdető-berendezés esetén azok rajzát, tervrajzát a 

 színek megjelölésével, fotóját, a rögzítés módjának leírását. 

 

5. egyéni vállalkozó és őstermelő esetén a vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány másolatát, 

 

6. kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedelmi tevékenységről szóló igazolás másolatát, 

 

7. településképi véleményezési, bejelentési eljárási kötelezettség esetén a döntést vagy igazolást, 

 

8. közút használata esetén a közút kezelőjének hozzájárulását, 

 

9. cégbejegyzést, bírósági nyilvántartásba vételt igazoló irat másolata. 

 

 

 

 

 

 

Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy az elbíráláshoz a hiánytalanul kitöltött 

kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolása elengedhetetlen! 



 

A közterület használatát különösen az alábbi jogszabályok szabályozzák: Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) rendelete, az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

 

Kelt.:Orosháza, 20….. év.  …………hó ……..nap 

 

 ………………………... 

 Kérelmező aláírása 

 


