Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatal
6400 Kiskunhalas
Hősök tere 1. (06-77/523-100)

Illetékbélyeg
3.000,- Ft

K É R E L E M
közterület rendeltetésétől eltérő használatára

Kérelmező adatai
Név:

Székhely, cím:

Bankszámla száma, bank neve:
Adóazonosító száma:
Születési helye, ideje*:
Anyja neve*:
Levelezési cím**:
Telefonszám, e-mail cím:
Tevékenységre feljogosító okirat:
* Amennyiben a kérelmező magánszemély. ** Amennyiben nem egyezik a székhellyel, vagy címmel.
*** Pl: cégkivonat, bejegyzés, működési engedély, vállalkozói-, őstermelő igazolvány,

Közterület-használat célja:
Kirakatszekrény, elő tető, ernyőszerkezet, Táblák: mobil-, konzolos-, fényreklám, cégtábla, címtábla, álló-tábla,
transzparens, vitrin, mutatványos, Kereskedelem: vásár, árusítás, előkert, terasz, automata, Építés: építőanyag,
állvány, konténer, Rendezvény: kiállítás, sport-, kulturális-, karitatív-, jótékonysági-, ünnepi rendezvény,

szabadtéri színház, tűzijáték, mutatványos tevékenység, vagy Egyéb:
Közterület helye:
Közterület leírása:

Kiterjedése:

m2

Közterület-használat ideje:
Fizetés gyakorisága:
Tervezett tevékenység, eszközök, értékesíteni kívánt termék:

Kérelmező tudomásul veszi, hogy:
– Az engedélyt csak előírt melléketek egyidejű csatolása esetén lehet benyújtani.

–
–
–
–

A hatóság érdemi döntéséhez rendelkezésére álló idő a benyújtástól számított 30 nap.
A benyújtott kérelem nem jogosítja fel a közterület használatára.
Aki a közterületet engedély nélkül használja szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.
A közterület használatért az önkormányzati rendeletben meghatározott díjat kell fizetni, abban az
esetben is, ha a közterület használatának elmaradását annak kezdő időpontja előtt nem jelenti be.

– Befizetett díjat visszakövetelni a közterület-használat elmaradása esetén sem lehet.
– A jogosultságot megállapító határozat csak az engedélyest, annak közvetlen hozzátartozóját,
alkalmazottját jogosítja fel a közterület használatára.

Mellékletek:
– Tevékenységre feljogosító okirat másolata.

– Elfoglalni tervezett közterület helyszínrajza.
– Reklám, cég-, címtábla, vitrin, ernyő, transzparens elhelyezni tervezett tárgy, berendezés esetén annak
fényképe, vagy terve, rajza.

– Engedély köteles tevékenység esetén a szakhatóság hozzájárulása.
– Kérelmező nevében eljáró részére – kérelmező által kiállított – írásos meghatalmazás.
–
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