KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
Felsőzsolca város közigazgatási területén, a közterület használat engedélyezésével
kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló 10/2000. (IV.28.) számú önkormányzati
rendelet (továbbiakban „rendelet”) szabályozza a közterület használatot.
A rendelet értelmében közterület-használati engedélyt köteles beszerezni az, aki közterületet
rendeltetésétől eltérő célra kíván használni, így különösen:
a) épület elhelyezésére,
b) önálló hirdető-berendezés, alapzatos zászlórúd és köztárgyak (pad, figyelmeztető és
tájékoztató táblák, tartozékok) elhelyezésére,
c) távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény,
d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
e) alkalmi- és mozgóárusításra, javító-, szolgáltató tevékenységre,
f) film és televízió felvételre,
g) vendéglátó ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg
elhelyezésére, áru be- és kirakodásra,
h) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos
tevékenység céljára, járműről végzett hangos reklámra.
A közterület-használati engedély, 2.200.- Ft-os illetékbélyeggel ellátott írásos kérelemmel
kérhető.
Ügyintézés határideje: 30 nap
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét/megnevezését, lakcímét/székhelyét,
magánszemély esetén a születési helyét, idejét, anyja nevét, jogi személy esetén a cégjegyzék
számát, adószámát valamint a közterület-használat célját, módját, időtartamát, pontos helyét,
valamint a használat mértékét (az igénybe venni kívánt terület nagyságának
meghatározásával).
A közterület-használati engedély nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban
meghatározott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.
A közterület-használatért az engedélyes díjat köteles fizetni, mely a rendelet 1. számú
melléklete alapján kerül állapításra.
Az engedélyes a közterület tényleges használatától függetlenül köteles az engedély
érvényességének időtartama alatt a közterület-használati díj megfizetésére, kivéve azt az
időtartamot, amíg a közterület-használatot hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az
engedélyezett célra és módon használja, illetve ha az engedélyes a díjfizetési
kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.
Az ügyintézés helye: 3561 Felsőzsolca, Szent I. u. 20., földszint 3. számú szoba, Hatósági
Osztály
Ügyintéző: dr. Bodnárné dr. Vincze Éva Tel.: 46/383-290/114
Ügyfélfogadási idő:
hétfőn és pénteken 8.00 – 12.00-ig
szerdán
8.00 – 18.00-ig
Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban!

