5. melléklet a 23/20 15. (X.16.) Számú önkormányzati rendelethez
Illeték
helye
Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

Név -asszonyoknál leánykori név is- /vállalkozás neve!:
Lakhely /székhely»
telephely
kérem, hogy
a.! ideiglenes jelleggel: 20
napjáig

napjától 20

minden nap, vagy hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, Vasárnap napokon /a megfelelő
rész aláhúzandó!!
b120

napjától

napjáig

terjedő időre szíveskedjen hozzájárulni Gödöllő
mellékelt helyszínrajzon megjelölt közterületen

szám előtti, a

árusítás, tárolás, egyéb (p1. hirdetőtábla, mutatványos eszköz felállítása, stb.)
céljából
mx
in =
m2 nagyságú közterület
használatához (hirdetőtábla- esetén a hirdetés elhelyezésére szolgáló felület mérete)
....

A közterületet az alábbi eszközök felállításával kívánom használni. /p1. egyedi pult, gurulópult,
asztal, gurulókocsi, sátor, mutatványos eszköz, hirdetőtábla, stb.!

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatban nyilatkozom, hogy az alábbi
iratokkal rendelkezem és azokat az eljáró hatóság rendelkezésére bocsátom:*
I. Élelmiszer közterületen történő árusítása esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
engedélye,
2. Országos közút esetén az útkezelő hozzájárulása,
3. A folytatni kívánt tevékenység gyakorlásárajogosító eredeti okirat,
4. Üzlet esetén a kereskedelmi hatóság engedélye vagy a tevékenység bejelentéséről szóló igazolás.
*A csatolt iratok sorszámát kérjük megjelölni!
A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevő tagok, családtagok, alkalmazottak,
megbízottak neve, címe
Építési engedély száma,kelte

Kelt: Gödöllő 20
aláírás !cégszerű! ± bélyegző
telefonszám~
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Tájékoztató

A közterület-használati hozzájárulás kérelemhez esatolni kell:
1. helyszínrajz (1:500 méretarányú), melyen meg kelt jelölni az igénybe venni kívánt közterületet,
2. egyedi árusítópult, vendéglátó terasz, etőkert, vagy hirdetőtábla 1:10 méretarányú tervét, és ha
van, színes fényképet
3. mozgó árusítás esetén útvonaltervet.

Vélemények, ajánlások, állásfoglalások, hozzájárulások:

Az út kezelőjének hozzájárulása

Kelt

PH.
aláírás

Gödöllő város Főépitésze véleménye, ajánlása, hozzájárulása

Kelt

PH.
aláírás

Építésügyi hatóság állásfoglalása

Kelt

P.H.
aláírás
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6. sz. melléklet a 23I2O~5. (X.16.) önkormányzati rendelethez
Közterület-használati díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák:

a)

b)

c)

A közterület igénybevételének célja

Díj mértéke

a közterületbe benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, ernyőszerkezet, védőtető
elhelyezése

970 FtJm2/hó

hirdető-berendezés, reklámhordozó, cég- és
címtábla, vetített reklám hirdető felület után

1 570 FtJm2/hó
‘

a rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott
hirdeto-berendezes eseten a hirdetofelulet utan
.

„

‚

‚

.

„

..

.

2

1.2lOFtJm/ho

d)

közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű
tarolasa

1.2 10 F~m2Ihó

e)

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag
elhelyezése

610 Ft/m2!hó, de
minimum bruttó
1.000,-Ft.

f)

konténer kihelyezés

240 Ft’m2/nap, de
minimum bruttó
1.000,-Ft.

g)

szilárd burkolatú út vagy járda lezárása, elfoglalása

h)

film- és televízió felvételek forgatásánál (kivéve az
Mktv. szerinti fílmalkotások), portrérajzolás, utcai
zenélés

240 Ft/m2/nap

j)

szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagok tárolása

240 FtIm2/nap

k)

mutatványos tevékenység

970 Ft/m2/nap

I)

sport, kulturális és szabadidős rendezvény

240 FtIm2/nap
minimum bruttó
1.000,- Ft.

16i)

6

az i; pontot a Kúria Önkormányzati Tanácsának KÖf.

megsemmisítette
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m)

garázs célú használat

870 Ft/db/hó

n)

mozgóárusítás, mozgó hangosító berendezés nélkül

610 Ft/m2/nap

o)

mozgóárusítás, mozgó hangosító berendezés
ha sznalatava

710 Ft/m2/nap

p)

mozgó hangosító berendezés használata

2.000 Ft /

berendezés /iiap
q)

alkalmi javító-szolgáltató, reklámozási
tevekenyseg, kialhtas, arubemutato tevekenyseg

240 Ft/m-/nap

r)

vendéglátóipari egységek terasza, előkertje

1.050 Ft/m2/hó

s)

kitelepült árusítás, alkalmi vásár

240 Ft/m2/nap

t)

vásár

610 FtJm2/nap

u)

alkalmi árusítás

610 FtJm2/nap

x)

bűcsúvásár:

.

y)

.

....‚

.

.

.

-‚

alkalmi árusítás esetén

230 Ft/m2/nap

vendéglátás szeszesital árusítással

330 FtIm2/nap

vendéglátás szeszesital árusítás nélkül

280 Ftlm2inap

árusító és egyéb épületek elhelyezése a
tevékenységi körtől Riggően:
vendéglátás szeszesital árusítással

1.210 Ft/m2/hó

vendéglátás szeszesital forgalmazás nélkül,
élelmiszer kereskedelem
élelmiszer előállítás,javítás és szolgáltatás, egyéb
kereskedelem
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1.050 FtIm2/hó

610 Ft/m2/hó

