Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimrei
Polgármesteri Hivatal
Fenntartható Fejlődés Főosztály Vagyongazdálkodási Osztály
1184 Budapest, Üllői út 400.

Illetékbél yeg
helye

KÉRELEM

Illetékbél yeg
helye

3000,- Ft

a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatához
Magánszemélyek esetében:
Kérelmező/igénylő neve:............................................................telefon: ........................................................
Lakcíme:.........................................................................................................................................................
Születési hely: ......................... ideje:........................................ Anyja neve: ................................................
Adóigazgatási azonosító száma:......................................................................................................................
Őstermelői igazolvány száma: ........................................................................................................................
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező/igénylő neve: ............................................................…...................................................
Kapcsolattartó ügyintéző neve:.............................................telefon:..........................................
Székhelye:....................................................................................................................................
Adóigazgatási azonosító száma:.......................................... Bankszámlaszám:..........................
Egyéni vállalkozó esetében:
Kérelmező/igénylő neve:............................................................telefon:.........................................................
Lakcíme:.........................................................................................................................................................
Születési hely: ......................... ideje:........................................ Anyja neve: ................................................
Vállalkozói igazolvány száma:.......................................Adóigazgatási azonosító száma:.............................
MEGJEGYZÉS! Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, a közterülethasználatok ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a többször módosított 28/2003. (VII. 01.) számú
rendelet 6. § (1), a 10. §. (2) és a 15. § (1) bekezdésben meghatározott szervezeti egységek,
bizottságok, testület kezelik. Jelen tájékoztatás az 1992. évi LXIII. Törvényen alapul.
Közterület-használat ideje: 20..…év...........hó........ naptól 20….. év.… hó ........................napig
A közterület-használat célja: ................................... A kért közterület nagysága: ............... m2/db
A közterület helyének pontos leírása:

........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Kiegészítő közlendők:
A jogosult a közterületet érintő tevékenységben (üzletek működése, árusítás, alkalmi és mozgó árusítás,
szolgáltatás, televízió-, film-, videó készítése, vendéglátó-ipari terasz-, kiállítás,- vásár-, termékbemutató,
őrzött parkoló) résztvevő bejelentett családtagjainak, alkalmazottainak vagy más megbízottainak adatait:
• ha a kérelmező természetes személy:
név: …………………………………………….. születési hely és idő: ………………….
anyja neve: …………………………………… .adóazonosító jele: ..………………….
• ha a kérelmező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:
szervezet neve: ……………….…….székhelye: …………………………………………
cégjegyzékszáma:…………………………. képviselője:………………………….….
…………………………..
adószáma:………………………………….… bankszámla száma: …..……………………

LEVELEZÉSI CÍM: ( amennyiben a fenti adatoktól eltér):
Kérjük a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és a kérelemnyomtatványt aláírni szíveskedjenek

A kérelemhez a kérelmezőnek/igénylőnek az alábbi mellékleteket kell csatolni.

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát.
-

Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolványának másolatát,
Gazdasági társaság esetén: cégbírósági bejegyző végzésének, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatának
másolatát
Társadalmi és egyéb szervezetek esetében: nyilvántartásba vételüket igazoló okirat másolatát. (magánszemély
esetén okirat becsatolása nem szükséges)

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak.
Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése
egyértelműen megállapítható legyen.

3. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, műszaki leírását és terveit, annak feliratát.
4. Pavilonok megvásárlását követő közterület-használati kérelemhez csatolni kell 1 példány adásvételi szerződést.
5. Pavilonok bérbeadása esetén a közterület-használati kérelemhez csatolni kell 1 példány bérleti szerződést.
6. Meghatározott tevékenység esetén (szokványos, illetve kijelölt helyektől eltérő árusítás, huzamosabb ideig tartó
építkezés, vendéglátó-ipari terasz stb.) közútkezelői engedély
hozzájárulás.

birtokában adható közterület-használati

A kérelmező tudomásul veszi, hogy

 a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület-használatára, valamint azt is, hogy aki a közterületet





hozzájárulás nélkül használja az 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. számú önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése
alapján szabálysértést követ el, és tudomásul veszi, hogy cselekménye további hátrányos következményekkel
jár,
a közterületen csak a 210/2009. (IX.29.) sz. Korm. r. 5. sz. mellékletében engedélyezett termékek árusíthatók,
A fővárosi közterületek használatáról és közterületek rendjéről szóló 59/1955. (X.20.) Főv. Kgy. számú rendelet
13.§ (1) és a 28/2003. (VII.01.) sz. önk. KT. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a közterület használatáért
díjat kell fizetni,
A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
Budap es t, 20…….. év. . ... hó..... n a p

kérelmező aláírása

