
KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

6300 Kalocsa Szent István király út 35. 

 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLY KÉRELEM 
 

Kérem a Kalocsai Polgármesteri Hivatalt, hogy Kalocsa Város Önkormányzatának, a 

közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló, 14/2007. (IV. 

27.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, részemre közterület-használat 

engedélyt kiadni szíveskedjék: 
 

A kérelmező: 

 Neve/elnevezése _________________________________________________________  

 székhelye ______________________________________________________________  

 szül. éve (magánszemélynél):  ______________________________________________  

 adószáma (vállalkozónál):  ________________________________________________  

 állandó lakcíme: _________________________________________________________  

 képviselő neve (an.; szül. hely, idő) __________________________________________  

 cégjegyzékszám, alapító okiratszáma: ________________________________________  

 elérhetőség (telefon, E-mail):  ______________________________________________  

 a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetése: 

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

A közterület használat adatai: 

 jogcíme: _______________________________________________________________  

 pontos helye:  ___________________________________________________________  

 mértéke:  _____________________  m² 

 első napja:  _____________________________________________________________  

 utolsó napja:  ___________________________________________________________  

 rendezvény esetén a rendezvényen résztvevők maximális száma:  __________________  
 

Határozott idejű használat      Használati idő………………hónap……………….nap 

Határozatlan idejű használat  

Összesen:  __________________________________________ nap, hónap 
 

Kötelező mellékletek: 

 településkép bejelentési eljárás megtörténtét igazoló dokumentum 

o eljárást lefolytató hatóság Kalocsa Város Önkormányzata (Főépítész) 

o hiánya esetén a kérelem elutasításra kerül 

 helyszíni vázlatrajz 

 fotó vagy vázlat az elhelyezésről 

 lakcímet igazoló dokumentum másolata, 

 bérlemény esetén bérleti szerződés másolata, 

 egyéb kiegészítő információk 
 

Kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy a közterület használat során az 

útban, egyéb közterületen okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési 

kötelezettséggel tartozik! 
 

Kalocsa, 20……év………………..hó…….nap   PH 

 
 

…………………………………….. 

kérelmező aláírása 



 

KÖZTERÜLET – HASZNÁLAT ENGEDÉLY KIADÁSA 

 

 

Ügymenet: 
 

Közterület-használat engedély iránti eljárás illetéke: 3 000- Ft 

Fizetés módja: illetékbélyeg 

Eljárási határidő: 8 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő, a 

szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama. 

 

Kérelem és melléklete: Benyújtása formanyomtatványon, papír alapon. 

Formanyomtatvány beszerezhető: 

 ügyintézőnél 

 elektronikus formában (www.kalocsa.hu/hasznos/közérdekű adatok/tevékenységre 

működésre vonatkozó adatok) 

 

Ügyintézés helye: Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

 Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály 

 Kalocsa 6300 Szent István király út 35. 

 

A kérelem benyújtható: 

 papír alapon: Kalocsai Polgármesteri Hivatal 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 

 elektronikus formában: varos @kalocsa.hu 

 

Ügyintéző: Kalocsai Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály 

http://www.kalocsa.hu/hasznos/közérdekű

