KÉRELEM
Közterület-használati engedély iránt
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A kérelmező, vagy képviselőjének aláírása

Kitöltési útmutató
A kérelmet olvashatóan, nyomtatott betűkkel, vagy írógéppel kell kitölteni. A kérelem letölthető a www.kisvarda.hu
honlapról, és elektronikusan is kitölthető. A kérelem minden – a kérelmező személyére, vagy a kérelem tárgyára
vonatkozó – pontját kötelező kitölteni. A kérelem dátumozás és aláírás nélkül érvénytelen. Jogi személy kérelmező
esetén cégszerű aláírás szükséges.
1. A kérelmező adatai:
1.1. Természetes személy: a jogi személyekkel szemben megkülönböztetett, a személyhez fűződő jogok természetes
alanyaként értelmezett ember. Cselekvőképtelen személy nem lehet kérelmező. Korlátozottan cselekvőképes kérelmező
nyilatkozata csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz gondnoka beleegyezett, vagy azt utólag jóváhagyta. Érvényes a
korlátozottan cselekvőképes személy kérelme ha a cselekvőképesség korlátozása nem általános jellegű, és jelen
jognyilatkozat megtételére a bíróság cselekvőképességet korlátozó ítéletében meghatározott ügycsoportok nem
terjednek ki.
1.1.1. Neve: a kérelmező érvényes személyi igazolványában szereplő nevet kell megadni.
1.1.2. Lakcíme: a lakcímkártyán szereplő állandó lakcímet kell megadni.
1.1.3. Postacíme: az idézésre alkalmas postacímet kell megadni. Ha az megegyezik a lakcímmel, akkor elég az erre
való utalás.
1.1.4. – 1.1.5. A kérelmező érvényes személyi igazolványban szereplő adatokat kell megadni.
1.1.6. A vállalkozói igazolvány száma: ha a kérelmező természetes személy az Szja. törvény szerinti egyéni
vállalkozó, akkor meg kell adni a vállalkozói igazolványának számát.
1.2. Jogi személy: olyan szervezet, amely a természetes személyekhez hasonló módon jogképes, saját nevében jogokat
szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Ide kell érteni a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat is.
1.2.1 - 1.2.5. A cégkivonatban, alapító okiratban, alapszabályban, stb. szereplő hatályos adatok.
2. A közterület használat:
2.1. Célja: azt a célt kell megadni, amely érdekében igénybe kívánja venni az érintett közterületet (pl.: árusítás,
reklámozás, építmény elhelyezése, vagy egyéb, a közterület használatáról szóló helyi rendeletben meghatározott célok).
2.2. Időtartama: meg kell határozni azt az időintervallumot (kezdő és befejező időpontokkal) amely időtartamra a
közterület használatára igényt tart. A közterület használat legkisebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama pedig 5
év.
2.3. Helye: a közterület-használat pontos helyét kell megadni, ideértve a közúthoz és a járdához viszonyított helyzetét
is.
2.4. Módja: a közterület-használatának módját kell megadni, tehát hogy milyen módon kívánja használni a közterületet
(pl.: kiárusító helyiség, reklámtábla bizonyos módú kihelyezése, építési munkákkal kapcsolatos elhelyezés,
állomáshelykénti használat, stb.).
2.5. Mértéke: azt a négyzetméter nagyságot adja meg, amellyel az igényelt közterület-használat együtt jár, vagy
amekkora területet kíván a közterületből használni.
3. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetése: ismertetni kell azt az okiratot,
amely feljogosítja a közterületen végzendő tevékenység gyakorlására (pl.: vállalkozói igazolvány, működési engedély,
stb.).
4. A bérelni kívánt közterület:
4.1. Fajtája: meg kell jelölni a bérelni kívánt közterület fajtáját (pl.: út, utca, járda, parkoló, zöld-sáv, zöldterület, stb.).
4.2. Anyaga: meg kell jelölni a bérelni kívánt közterület anyagát (pl.: aszfalt, beton, díszburkolat, föld, stb.).
5. Reklámtábla esetén annak:
5.1. Mérete: négyzetméterben kifejezve.
5.2. Színe: a táblán lévő összes színt meg kell jelölni, azok funkciója szerint (pl.: alapszín, betűk, ábrák színei, stb.).
5.3. Felirata: a reklámtáblán lévő feliratot, feliratokat kell beírni.
5.4. – 5.5. A megfelelő választ alá kell húzni.
6. Jelölje meg, hogy milyen módon és időszakonként kívánja rendezni a közterület-használati díjat. Az engedély
kiadásának feltétele, a közterület-használati díj befizetése.
Tájékoztató
A közterület-használatra a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevételének
engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló helyi önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, amelynek
hatályos szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.kisvarda.hu honlapról. A közterület
rendeltetéstől eltérő használatához és a közúton végzett munkálatokhoz közterület-használati engedély szükséges. A
közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatósági hatásköröket Kisvárda város
polgármestere, az SZMSZ szerint illetékes osztály (Építési és Beruházási Osztály) útján gyakorolja. A közterülethasználati engedély köteles tevékenységek körét a vonatkozó helyi rendelet tartalmazza. A közterület-használati
engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a szükséges szakhatósági engedélyekkel
együtt a közterület igénybevétele előtt legalább 8 nappal előre be kell nyújtani. Ha a közterület-használata építési
(létesítési) engedélyhez kötött épület, vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, a közterület-használati
engedélyt az építési engedély iránti kérelemhez az építtetőnek kell csatolni. Ha a közterület ideiglenes jellegű használata
építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a
kivitelezőnek kell kérnie. Jelen tájékoztató nem teljes körű, a vonatkozó önkormányzati rendelet egyéb feltételeket is
előírhat.

