Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem
az Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához
A kérelmező adatai:
Magánszemély esetében:
Név: ………………………………………………………………………………………………….
Telefonszám: ………………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő: ………………………………..…………………………………………………
Anyja születési neve: ………………………………………………………………………………..
Lakcíme: …………………………………………………………………………………….............
Adószáma vagy adóazonosító jele: ………………………………………………………….............
Vállalkozói nyilvántartási száma: …………………………………………………………………...

Gazdasági társaság, társadalmi és egyéb szervezet esetében:
Gazdasági társaság, intézmény neve:
…………………………………………………………………………………………………..........
Székhelye, telephelye: ….……………………………………………………………………………
Cégjegyzék-, illetve bírósági bejegyzés száma: ……………………………………………………..
Adószáma: …………………………………………………………………………………………...
Bankszámlaszáma: …………………………………………………………………………..............
Pénzintézet neve: …………………………………………………………………………………….
Képviseletére jogosult személy neve: ……………….…………..…………………………………..
Telefonszáma: ……………….............................................................................................................
A közterület-használat helyének helyrajzi száma, címe és helyének pontos leírása: ……………hrsz.
………………………………………………………………………………………………………..
A közterület-használat pontos területnagysága: ……………………………. ..m2
– ebből igénybe venni kívánt zöldfelület: …………………..….….....m2
– a burkolt parkolóhely felülete: ………………...……….….……… m2
A közterület-használat célja, jellege (amennyiben lehetséges TEÁOR megjelöléssel):
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………...
Kapcsolódó tevékenységek:
…………………………………………………………………………………………………
A közterület-használat ideje:
….…….év ……….……….hó …….naptól ..………év………………….hó ………napig

Rendezvény esetén gépkocsiforgalom:
− szállítás, árufeltöltés módja: ………………………………………………………………..
– ideje:………………………………………………………………………………………..
Reklámtábla esetén:
− hirdetőfelület nagysága: ……………………………………………………………………
− egyoldalas / kétoldalas*
Engedélyhez kötött építési munkálat esetén az építési engedély száma: ……………………………
Rendezvény esetén: WC: ………………….……… db
Hulladékgyűjtő: ….…….…….. db
A kérelmező tudomásul veszi, hogy
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára,
- a környezet tartós megváltoztatásával járó közterület-használat esetén a hozzájárulás iránti
kérelem benyújtását követően felhívásra nyolc napon belül köteles a rendeletben megállapított
összegű biztosíték megfizetésére,
- a közterületen csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek
árusíthatók,
- a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a közterület tényleges
használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül
kell megfizetni.
…………………………………, 20…..év………………..hó ……….napján

a kérelmező aláírása
A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:
1. 3000 Ft értékű illetékbélyeget.
2. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát.
3. Egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolvány vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás
másolatát.
4. Gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt.
5. Társadalmi és egyéb szervezet esetében a nyilvántartásba vételét igazoló okiratot.
6. Méretarányos helyszínrajzot, melyen a környező utcák feltüntetése mellett az igényelt területet is
ábrázolni kell a szükséges méretekkel oly módon, hogy annak a környezethez viszonyított nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.
7. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit különös tekintettel
a hirdetőfelület nagyságára.
8. Építményből (pavilon, épület) történő tevékenység végzése esetén a tevékenységgel keletkezett
települési szilárd hulladék elszállítására megkötött szerződést.
9. A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevő családtagjainak, illetve alkalmazottainak
nevét és lakcímét.

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

