
E. 316.  KÖZTERÜLET HASZNÁLAT

Hatáskörrel rendelkező  ( eljáró szerv) neve, illetékességi területe: 
A települési önkormányzat polgármesterének hatásköre és illetékessége Nemti település  éven 
belüli és helyi rendeletben meghatározott közterület használati ügyeiben áll fenn. Az éven túli 
közterület használati ügyekben a képviselő-testületnek van hatásköre.

Ügyintéző: Kovácsné Selmeczi Szilvia tanácsos

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
A kérelmet  a  helyi  rendelet  által  meghatározott  nyomtatványon  kell  benyújtani,  mely  a 
letölthető dokumentumokban megtalálható. 
A kérelemhez csatolni kell a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító 
okirat másolatát (pl. vállalkozói igazolvány, működési engedély, építési engedély).
Csatolni kell továbbá egy helyszínrajzot, vagy a vázlatot az eljárással érintett közterületről, 
melyen meg kell jelölni az igényelt területet. 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 
A kérelemre az általános tételű eljárási illetéket kell illetékbélyegben leróni (3000.- Ft). A 
jogorvoslati eljárásban benyújtott fellebbezés  illetéke 5000.- Ft. 

Alapvető eljárási szabályok, ügymenet: 
Ügyintézés határideje: 
30 nap, melyet megszakítanak a 2004. évi CXL. tv. 33. §. (3) bekezdésében foglalt eljárások 
időtartamai  (pl.  jogsegély,  hiánypótlásra-,  adatközlésre  felhívás,  szakhatósági  eljárás, 
szakvélemény közlése,  eljárás felfüggesztése).  Az eljárás  kivételes esetben legfeljebb  egy 
alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható. 

A  közterület  használat  engedélyeztetése  az  ingatlan nyilvántartásban  közterületként 
meghatározott ingatlan átmeneti, közterületi jellegtől eltérő használatára irányul. A közterület 
használat  általában  díjköteles,  mértékét  a  helyi  rendelet  határozza  meg.  A  közterület 
használati rendelet megtekinthető és letölthető a képviselő-testületi döntések, jegyzőkönyvek 
adatbázisból. Az engedély nélküli közterület használat szankciót vonhat maga után. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
-  Nemti  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8/2005.(IX.4.) 
önkormányzati rendelete a közterület használat általános rendjéről
-  2004.  évi  CXL.  törvény  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános 
szabályairól
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.)Korm.
rendelet. 

Jogorvoslat: 
A polgármester határozata ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül - a Képviselő-
testülethez  címezve  -  lehet  fellebbezést  benyújtani az  önkormányzat  hivatalában  (Nemti, 
Kossuth út 28.) 
A képviselő-testület önkormányzati  hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek 
nincs helye, azonban bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás rendelkezései szerint.



Ügyintézés helye: Nemti, Kossuth út 28. 
Ügyfélfogadási napok: hétfő 12.30 órától 16.00 óráig
                                     csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig 
Telefon: 32/ 364-002
              20-361-8636
Fax: 32/364-002
e- mail: muszaki.mterenye@matnesz.hu 
Időpontfoglalás: e- mail címen történő bejelentkezés visszaigazolásával 


