
1. melléklet a 12/2013.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Kérelem közterület használat engedélyezésére

Alulírott …………………………………………….név………………………………város

………………………………………út/utca……..szám alatti lakos kérem, hogy Visegrád

városban ……………………………….utca …….szám (hrsz) előtti (burkolt, burkolatlan)*

ingatlanra,  területre  …………………………………………………………….céljából 

közterület-használatot engedélyezze.

Telephelye, székhelye: ………………………..város………………………..utca ….…..házsz.

A közterület igénybevételének időtartama:

20... év ………………………hó…………..naptól

20... év……………………….hó…………..napjáig.

A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (vállalkozói,  működési 

engedély, őstermelői ig.) száma, kelte: ………………………………………..

Az elfoglalt terület nagysága: …………..m x ……………..m, összesen…………..m2

Elérhetőség:……………………………..

A folytatni kíván tevékenységben résztvevő tagok, családtagok, kisegítők vagy alkalmazottak

neve, címe: ……………………………………………………………………………………...

.…………………………………………………………………………………………………..

A tevékenység során keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének, a terület tisztántartásának 

módja (rövid leírás): ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Visegrád, 20….év …………………hó……………..nap

……………………………………
kérelmező aláírása

A csillaggal megjelölt rész értelemszerűen aláhúzandó.

A kérelemhez csatolandó:

- 1 db helyszínrajz

- 3.000,- Ft illetékbélyeg



2. melléklet a 12/2013.(V.24.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használat díjtételei

Megnevezés Összeg

1

Közterületre 10 cm-t meghaladóan benyúló 
üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető 
(előtető), hirdető-berendezés, fényreklám, cég és 
címtábla

660 Ft/m2/hó

2

Reklámhordozó céllal elhelyezett gépjármű 
tárolása
Önálló hirdetőberendezés vagy bármilyen 
építményre vagy tárgyra felszerelt reklám 
elhelyezése 

5.500 Ft/m2/hó

3 árusító és egyéb fülke * 5.300 Ft/m2/hó

4 idényjellegű, alkalmi és mozgó árusítás * 1.250 Ft/m2/nap

5
mozgóbolt (jármű esetén a foglalt terület 
nagyságának megállapítása a jármű alapterülete 
alapján történik) *

1.250 Ft/m2/nap

6 kiállítás, vásár, alkalmi vásár * 1.250 Ft/m2/nap, vagy nagyterületi díjszabás

7 Könyvárusítás *  1.250 Ft/m2/nap

8
bérelhető  közlekedési  eszközök  (pl.:  kerékpár, 
„bringó”,  elektromos gokart  stb)  kölcsönzőjének 
üzemeltetésére

5.300 Ft/m2/hó

9
utcai zenélés, éneklés, bűvészmutatvány, 
cirkusztevékenység * 220Ft/m2/nap

10 vendéglátó terasz *** 2.000 Ft/m2/hó

11
vendéglátást kiegészítő berendezések, hirdetések 
kihelyezése előkertbe 2 m2-ig 660 Ft/m2/hó

12
Vendéglátást kiegészítő berendezések kihelyezése 
előkertbe 2 m2 felett m2-enként  400 Ft/m2/hó

13
építési munkával kapcsolatos állvány, raklapos 
építőanyag tárolása (lakosságnak 1 év ingyenes) 350 Ft/m2/hó

14 építési törmelék, sitt ömlesztett tárolása ** 350 Ft/m2/nap

15 építési anyag tároló konténer  ** 350 Ft/m2/nap

16
tehergépjármű közterületen  15  napig  történő 
tárolása 220 Ft/m2/nap

17 javító és szolgáltató tevékenység 550 Ft/m2/nap

18
városnéző,  lassú  jármű  (járműszerelvény),  állati 
erővel  hajtott  jármű  üzemeltetésére  és 
állomáshelyének igénybevételére

5.300 Ft/m2/hó

19 pénzautomaták elhelyezése Nem lehetséges

20
közösségi  (zenés,  kulturális,  sport) 
rendezvények***, **** 50.000 Ft/nap/terület



21
üzemképtelen vagy érvénytelen hatósági jelzéssel 
rendelkező járművek tárolása 220 Ft/m2/nap

22
tüzelő  tíz  napot  meghaladó  ideig  közterületen 
történő tárolása 550 Ft/m2/hó

23
közhasználatra  még  át  nem  adott  közterületnek 
(különösen  meg  nem  nyitott  utca)  ideiglenes 
hasznosítása

440 Ft/m2/hó

A * csillaggal jelölt  kategóriáknál a díjak a használt terület és a használati idő függvényében a 
következőképpen módosulnak: 

Napok
---------------------
terület

1--6 7--12 13-18 -19

1-6  m2 100 % 90 % 80 % 70 %

7-15  m2 90 % 80 % 70 % 60 %

16-30  m2 80 % 70 % 60 % 50 %

31- 70 % 60 % 50 % 40 %

** 72 órát meg nem haladó lakossági használat esetén ingyenes.

*** Ezen közterület-foglalási tétel esetén a polgármester kedvezményt nem állapíthat meg.
**** Közrét, Kresz-park, Nagyparkoló, Nagypark területekre érvényes. 


