KÉRELEM
a
Nyáregyházi Önkormányzat tulajdonában lévı közterület használatához
1.) Kérelmezı adatai
Kérelmezı (cég) neve: ..............................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...............................................................................................................................................
Állandó lakcíme (cég esetén székhelye): .................................................................................................................
Adóazonosító jele (cég esetén adószáma): ..............................................................................................................
Telefonszáma és e-mail címe: ..................................................................................................................................
2.) Közterület-használat tárgya
Közterület-használat célja: ........................................................................................................................................
Árusítás esetén a forgalmazott termékek köre: ........................................................................................................
A bérelni kívánt közterület fajtája: út, járda, parkoló, zöldsáv, zöldfelület, murvás terület, egyéb

(aláhúzandó)

Közterület-használat helyének pontos meghatározása (utca, házszám): .................................................................
A területhasználat ideje: ............................................ -tól .......................................... -ig, összesen ............. nap
Az igényelt terület méretei:
szélesség: ………… m, hosszúság: ………… m, összesen: ………… m2

Árusító tér:

Asztalok, székek, padok, könyöklık: szélesség: ………… m, hosszúság: ………… m, összesen: ………… m2
Hőtıautó, hőtıkocsi:

szélesség: ………… m, hosszúság: ………… m, összesen: ………… m2

(Az elfoglalt területnagyságok a helyszínen ellenırzése kerülnek. Minden megkezdett m2 teljes m2-nek számítandó!)

A tevékenységhez használt eszköz ill. jármő megnevezése és leírása (anyaga, rögzítés módja,
jármő esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.) .............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
A tevékenységhez használt eszközrıl installációs fotó csatolása szükséges!
Vendéglátóipari kitelepülés esetén az árusítani kívánt étel- és italfajták felsorolása: ...............................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

3.) Jogosultság igazolása
A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok száma, megnevezése:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
A jogosultság igazolására szolgáló iratok másolatát jelen kérelemhez csatolni szükséges!

4.) Nyilatkozatok
Alulírott kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
‒ az engedélykérés benyújtása nem jogosít közterület-használatra. Az csak az engedélyt megállapító
„Határozat” birtokában, az abban foglalt térítési díj megfizetését követıen kezdhetı meg.
‒ a 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. Rendelet alapján a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni a
közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére
tekintet nélkül.
‒ aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja, jogellenes közterület-használatot valósít meg.
Nyilatkozom, hogy közterületen engedélyhez kötött tevékenységet csak érvényes közterület-használati
engedéllyel és az abban foglaltak szerint folytatok.
Személyes felelısséget vállalok arra, hogy a közterület-használati engedély lejáratakor a közterület-használatot
haladéktalanul megszüntetem, és az eredeti állapotot helyreállítom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal rögzítse és tárolja az adataimat.

Dátum: ......................................................

........................................................
kérelmezı aláírása

