
KÖZTERÜLET HASZNÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM

Alulírott …………………….……........................................................................................................

Születési hely, idő:...…………………………………...........................................................................

Állandó lakcíme:…………… ..……………… …………………… ……………………….………..

Telephely címe: ……………………………………………………………………………………….

Vállalkozói igazolvány száma:…………… ………….……………………………………………….

Cég, Szervezet neve:………………………… ……………………………………………………….

Cég, Szervezet címe:………………………… ……………………………………………………….

Adószáma:………………………….………………………………... ……………………………….

Cégjegyzékszáma:……………………………………………………………………………………..

A közterület használat célja:………………………………. ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

A közterület használat helye, hrsz. száma:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………………

Közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat megnevezése, száma:

…………………………………………………………………………………………………………

………....................................................................................................................................................

Rendezvény esetében a rendezvény szervezője vagy a rendezvény lebonyolításáért felelős személy

neve, elérhetősége, a résztvevők tervezett száma:……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Közterület mérete: …………………… m2

Kérelmezett időtartam: 20….. év ........................................... hó ............... napjától

20….. év ..….......................................hó ............... napjáig

Díj fizetésének módja: átutalással - csekken - helyi pénztárba való befizetéssel

3.000 - Ft
illeték

/átutalással/



Keletkező hulladék gyűjtése, elhelyezése, terület tisztán tartása:

…………………………………………………………………………………………………...

A kérelemmel benyújtandó mellékletek:

1. közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat, (pl.:működési
engedély, cégbírósági bejegyzés másolatát vállalkozó esetén a vállalkozás meglétét igazoló
hatósági bizonyítványt), aláírási címpéldányt,

2. szükség szerint a szakhatósági hozzájáruló nyilatkozatokat,
3. a nem önkormányzati tulajdonú közút nem közlekedési területének, illetőleg nem

önkormányzati tulajdonú közterület közmű-, közvilágítási műtárgy igénybevétele esetén a
közút kezelőjének, illetőleg közműtulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát,

4. rendezvény esetén továbbá:
© a rendezvény részletes programja
© a rendezvény szervezője, vagy a rendezvény lebonyolításáért felelősséggel tartozó

személy neve, elérhetősége,
© a résztvevők és a várható látogatók tervezett létszáma,
© a keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének módja
© a rendezvény műszaki - technikai igényeinek felsorolása.

5. 3.000 - Ft. illeték átutalással történő megfizetése /bankszámlaszám: 54300053-10056772:
Edelény Város Önkormányzata Államigazgatási Eljárás Illeték; a közlemény rovatba:
közterület használati engedély/,

6. igazoló szelvény a tranzakció teljesítéséről,

7. meghatalmazás az elektronikus ügyintézéshez

A kérelmező tudomásul veszi, hogy:

·A kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is, hogy aki a
közterületet hozzájárulás nélkül használja Edelény Város Önkormányzat Képviselő - testületének
a közterületek rendjéről és használatáról szóló 32/2002. (XII.17.) önkormányzati rendeletének
10.§ -a alapján jogellenes közterület használatot valósít meg.

·A Rendelet 11.§-a szerint a használó közterület használati díjat köteles fizetni a Rendelet 1. számú
mellékletében meghatározottak szerint.

·Közterületen csak a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott
termékek árusíthatók.

Edelény, ................ év ………. hó …….. nap

………………………………
aláírás

Ügyfél (meghatalmazott) elérhetősége : ……………………………………………………….


