
 

Ügytípus: Közterület-használat 

 

Illetékességi terület: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén található közterületek.  

  
Az ügyet intéző szerv: ZMJV Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Osztály 

Közterület-felügyelet Csoport 

 

Elérhetőség: 

 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19. 

Telefon: 92/502-161; 92/502-100/ 234 mellék 

 

e-Papír: https://epapir.gov.hu 

- Címzett: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

- Témacsoport: Egyéb 

- Ügytípus: Egyéb 

 

Ügyfélfogadási időpontok: 

 

hétfő: nincs ügyfélfogadás  

kedd: 8:00 -12:00, 13.00-16.30 

szerda: 8:00 -12:00, 13.00-18.00, 

csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

péntek: 8:00 – 12:00 

 

Kérelem benyújtása: 

 

 

- Természetes személyek postai úton, elektronikus 

úton, vagy ügyfélfogadási időben személyesen 

nyújthatnak be kérelmet. 

 

-   Az elektronikus ügyintézés és bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre 

kötelezett szerv, személy kizárólag elektronikus úton 

nyújthat be kérelmet. A kitöltött és lementett kérelem 

nyomtatványt a https://epapir.gov.hu honlapra az 

ügyfélkapus vagy cégkapus jelszó használatával 

belépve lehet beküldeni.  E honlapon a Témacsoport 

rovatban az „Egyéb”, az Ügytípus rovatban az 

„Egyéb” kifejezést, a címzett rovatban 

„ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁT” kell kiválasztani. A 

kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” 

gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és 

lementett nyilatkozatot a tallózás gombra kattintva 

lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” 

gombra kattintva lehet véglegesíteni. A levelet az E-

papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez 

újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mailen történő 

kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus 

ügyintézésnek. 

 

Tájékoztatás: A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használata 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 

https://epapir.gov.hu/


23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelete alapján 

csak hatósági döntéssel meghozott, végleges 

közterület-használati engedély (a továbbiakban: 

közterület-használati engedély) valamint – 

amennyiben az díjköteles – az abban foglalt 

közterület-használati díj megfizetését igazoló irat 

birtokában lehetséges. A közterület-használati 

engedély iránti kérelmet benyújthatja, aki a 

közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja 

használni, vagy akinek érdekében a rendeltetéstől 

eltérő célú közterület-használat történik. Az engedély 

iránti kérelmet a tevékenység tervezett megkezdését 

legalább 8 nappal megelőzően kell benyújtani. 

 

Ügyintézési határidő Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei 

alapján hiánypótlásra nincs szükség és a kérelem 

elbírálható, úgy a kérelem benyújtásától számított 8 

napon belül döntést hoz a hatóság, egyéb esetben 60 

napon belül. 

 

Fellebbezés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyintézés díja 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül 

a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűléséhez 

címzett, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteréhez (cég esetében) elektronikus úton 

benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési 

illetéke 5000 forint, amelyet Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának Államigazgatási 

eljárási illeték beszedési számlájára 11749008-

15432704-03470000 utalással kell megfizetni, 

melynek utalási bizonylatát a fellebbezéshez csatolni 

kell. Utaláskor a fellebbező nevét, a fellebbezéssel 

érintett döntés ügyiratszámát, valamint a fellebbezési 

illetéket, mint jogcímet is fel kell tüntetni. A 

fellebbezés papíralapú benyújtása esetén az illetéket a 

fellebbezésen elhelyezett illetékbélyeg útján is lehet 

teljesíteni.  

 

 

illetékmentes 

 

Térítés díj:  

 

 

 

 

Szükséges iratok 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 

23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendeletében 

meghatározottak szerint. 

-  

- - formanyomtatvány 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/35190/__kozter

ulethasznalati_engedely_iranti_kerelem_nyomtatvan

y.docx 

- a közterületen folytatni kívánt tevékenység 

gyakorlására jogosító okirat egyszerű másolatát; 

- jogi személy esetében, amennyiben nem a 

képviseletre jogosult jár el, a teljes bizonyító erejű 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/35190/__kozterulethasznalati_engedely_iranti_kerelem_nyomtatvany.docx
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/35190/__kozterulethasznalati_engedely_iranti_kerelem_nyomtatvany.docx
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/35190/__kozterulethasznalati_engedely_iranti_kerelem_nyomtatvany.docx


meghatalmazást; 

- a közterületen folytatni kívánt tevékenységhez 

szükséges hatósági engedélyek másolatát 

(jogszabályban megjelölt kereskedelmi és vendéglátó 

tevékenységhez a jegyző által kiadott működési 

engedélyt, élelmiszerekkel kapcsolatos kereskedelmi 

és vendéglátó tevékenység gyakorlásához a Zala 

Megyei Kormányhivatal által kiadott engedélyeket); 

- mutatványos tevékenység esetén jogszabályban 

meghatározott eszközök és berendezések érvényes 

műszaki vizsgáját bizonyító okirat másolatát; 

- a város I. övezetében vendéglátó előkertek, üzletként 

működő pavilonok, árusító és egyéb fülkék esetén 

színes fotómontázst vagy látványtervet; 

- jogi személy esetében az aláírási címpéldányt vagy 

annak egyszerű másolatát. 

 

 

Kapcsolódó jogszabályok 

 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról   

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 

23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelete 

 


