1.

sz. melléklet

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
7815. Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

KÉRELEM
Harkány Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező : .............……...................................................................................... telefon: ....................................
Kapcsolattartó neve: ......…………....................................................................... telefon: ....................................
Székhelye, irsz.: ______ helység: .......................................... (u., tér): ...............………................................ szám:
...............
Cégjegyzék száma: ____-____-_________________
Adó
száma:

____________-__-______, bankszámla száma: ______________ - _____________ - ___________
Egyéni vállalkozás esetében:

Kérelmező neve: ..................................................................................................... telefon: ..........................................
Lakcíme, irsz.: ______ helység: ........................................... (u., tér): ...............................………............... szám:
................
Adószáma:

_______________-___-______, bankszámla száma: ______________ - ______________ ____________
Magánszemélyek és őstermelők esetében:

Kérelmező neve: ..................................................................................................... telefon: ..........................................
Lakcíme, irsz.: _______ helység: ........................................... (u., tér): ..............................……................ szám:
................
Születési helye: ..........................……..... ideje: ____ év __ hó __ nap, anyja neve:
................………...................................
(Őstermelői igazolvány száma: _______)*, bankszámla szám: _______________ - _______________ _______________
Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához szükségesek. Jelen tájékoztatás a
2011. évi CXII. törvényen alapul.
Közterület-használat ideje:

20.......... év ………….... hó…… naptól - 20........ év………………hó …..... napig

Közterület helye: Harkány, ...........................….................…........... (utca, tér) ..…….... szám előtt
Közterület-használat célja:

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

Közterület nagysága:

..….. m x .…. m = ….…. m2

vagy ………/db

A kérelmező által igényelt közterület-használat a rendelet 15.§-ban megjelöltek alapján díjfizetési mentességet élvez.
(A megfelelő indok aláhúzandó!)
a) a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá a polgári védelem, katasztrófavédelem
és polgárőrség, valamint a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezéséhez,
b) az önkormányzati saját beruházások kivitelezését végző természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak az általuk benyújtott kérelemben kért használati határidő
lejártáig,
c) a közműveknek, postai és távközlési tevékenységekkel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezéséhez,
valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezéséhez és a
hibaelhárítási munkák végzéséhez,
d) a közforgalmú közúti közlekedési feladatot ellátó szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló létesítmények
elhelyezéséhez,
e) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybevételéhez,
f) jótékony célú igénybevétel, illetve jótékony, közcélú rendezvények esetén.

Kelt, Harkány, ..……év ...................................... hó ......…..napján.

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

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat
másolatát:
egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló igazolást,
gazdasági társaság esetén cégkivonatot,
társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló
okiratot,
őstermelők esetén őstermelői igazolványt,
2. Közút, járda használata esetén a közút kezelőjének hozzájárulását, és a vonatkozó
helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai hozzájárulást.
3. Kereskedelmi, szolgáltató és árubemutatási célokra vonatkozó kérelem esetén az
árusítás, illetve kitelepülés tervezett módját bemutató műszaki rajzot és fényképet
vagy látványtervet; valamint a vásárlók könyvét.
4. Hirdető berendezés elhelyezésére irányuló kérelem esetén a hirdetéshordozó méreteit,
színezését, feliratozását tartalmazó műszaki és látványtervet.
5. Konténer elhelyezésére irányuló kérelem esetén az igényelt területre vonatkozó
helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező közterületeknek
(utcáknak). A vázrajznak tartalmaznia kell az igényelt területet a szükséges méretekkel
úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen.
6. Vendéglátó-ipari terasz létesítésére irányuló kérelem esetén helyszínrajzot 1:1000
vagy 1:500 méretarányban és a terasz megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet.
7. A közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése] járművek tárolása esetében a jármű
hatósági engedély másolatát, ha nincsen hatósági jelzése a járműnek, vagy az
érvénytelen hatósági engedély másolatát.
8. A rendezvények megvalósítására irányuló kérelemhez csatolni szükséges:
a) az elhelyezni kívánt eszköz vagy berendezés terveit olyan méretarányban,
amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja: betűforma, illetve felirat
egységes megjelenése, színek megjelölése;
b) a rendezvény részletes programtervét.
A kérelmező tudomásul veszi, hogy a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület
használatára, valamint azt is, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (…….) rendelet értelmében a közterület használatáért közterület-használati díjat
kell fizetni. A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb –
hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (pl. népegészségügyi, kereskedelmi, zajvédelmi
építési stb.) beszerzését és csak ezekkel együtt érvényes.

