KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

1./ Természetes személy, egyéni vállalkozó vonatkozásában
Kérelmező neve (leánykori név is): .....................................................................................
anyja neve: ..........................................................................................................................
születési helye, ideje: ...........................................................................................................
Állandó lakhelyének címe: ...................................................................................................
Adóazonosító száma: ...........................................................................................................
2./ Jogi személy esetében
Cég megnevezése: ................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................
Levelezési cím (telephely): ..................................................................................................
Adószám: ..............................................................................................................................
Bankszámlaszám: .................................................................................................................
3./ Közterület-használat célja: ...................................................................................................
Időtartama: ...........................................................................................................................
4./ a.) a közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz) .......................................................
...............................................................................................................................................
b.) módja, mértéke (m2-ben kifejezve): ................................................................................
c.) a tevékenységhez használt eszköz, utca berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga,
rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.) ...........................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5./ Ha a közterület-használat célja mozgóbolt üzemeltetése:
a) a mozgóbolt mozgási körzete: ..........................................................................................

b) megállási helyek: .............................................................................................................
6./ A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. cégbírósági,
ill. bírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, működési
engedély, építési engedély, stb.) száma, megnevezése:
...............................................................................................................................................
7./ Díjfizetési kötelezettség alól felmentés iránti kérelem esetén annak indoklása:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8./ A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy:
neve: .....................................................................................................................................
telefonszáma:.........................................................................................................................

Szákszend, .......................................................

.......................................
kérelmező aláírása

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEMHEZ
MELLÉKELNI KELL AZ ALÁBBI NYILATKOZATOKAT, ILLETVE OKMÁNYOKAT:
1.) A használni kívánt közterület helyszínrajza, a közterület közvetlen környezetében található
létesítmények és növényzet feltüntetésével, az elbírálhatósághoz szükséges méretarányban,
2.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata, ha azt
nem Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, vagy annak jogelődje adta ki,
3.) az országos közutat érintő közterület használat esetében a közútkezelői jogokat gyakorló
hozzájárulása,
4.) ha a közterület használata helyi közút vagy járda területét érinti
a.) a közút érintett szakaszának keresztszelvénye,
b.) a forgalomkorlátozás, vagy indokolt esetben a forgalomterelés terve.
5.) ha a közterület-használata a 3., 4. pontban fel nem sorolt ingatlant, vagy építményt érint, a
tulajdonos vagy tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulása,
6.) ha a közterület-használat célja kereskedelmi tevékenység
a.) fotó, illetve fotómontázs a felhasználás helyéről és módjáról (kivéve: árubemutatás,
reklámozási áru kirakása, időszakos és folyamatos árusítás),
b.) pavilon elhelyezése, valamint vendéglátóipari kitelepülés esetén az érintett városrész
egyéni képviselőjének véleménye,
c.) többszintes épületek nullszintes üzlethelyiségei elé történő kitelepülés esetén az
üzlethelyiség szerinti lépcsőház lakói és a közvetlen szomszédok többségének
nyilatkozata,
7.) ha a közterület-használat célja hirdetési és reklámtevékenység:
a.) a hirdető berendezés rajza, vagy fotója, valamint feliratának színének, méretének és
anyagának megjelölése, amennyiben a Közgyűlés által javasolt típustól eltérő egyedi
megjelenésű,
b.) nyilvános távbeszélő fülkéken történő elhelyezés esetén a tulajdonosi jogokat
gyakorló hozzájárulása,
8.) Az igényelt terület takarítására és helyreállítására vonatkozó megrendelés másolati
példánya, ha a közterület használat célja állati erővel vontatott bérkocsik állomáshelye,
cirkuszi vagy mutatványos tevékenység vagy rendezvény céljára történő igénybevétel.

