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Kérelem a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület
használatához 

Igénylő adatai
Igénylő neve

Székhelye, ill. lakcíme

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Levelezési címe

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Kapcsolattartó

E-mail Telefonszám

Közterületre vonatkozó adatok
Használat ideje

-tól

 

-ig

A közterület-használat célja

 

A közterület nagysága

m2

A közterület pontos címének leírása

utca, tér, házszám

Előzmény iktatószáma
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Gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet, egyéni vállalkozás esetében

Igénylő bankszámlaszáma Igénylő cégjegyzékszáma, bírósági bejegszés száma,
nyilvántartási száma

Adószáma Képviseletre, aláírásra jogosult személy
neve

Vendéglátó egység neve

Vállalkozói igazolvány száma Adószáma

Magánszemély esetében

Adóazonosító jele Anyja neve

Születési helye Születési ideje
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Építési munkaterület, konténer, rendezvény esetén kitöltendő
Az építési tevékenység részletes leírása, kihelyezendő eszközök felsorolása:

 

Rendelkezik forgalomtechnikai tervvel?
Igen
Nem

Amennyiben a kérelmező rendelkezik forgalomtechnikai tervvel,
akkor annak becsatolását kérjük.

A munkálat miatt várható forgalomtechnikai változás érint-e:

- útpályát (pl.: részleges vagy teljes forgalomkorlátozás/zárás,
sávelhúzás)

Igen
Nem

- várható-e forgalomterelés
Igen
Nem

ha igen, akkor a forgalomterelés várható iránya

- közterületi parkolósávot, parkolóhelyet
Igen
Nem

ha igen, akkor az érintett parkolóhelyek száma

db

- járdát (pl.: részleges vagy teljes zárás/korlátozás)
Igen
Nem

- társasházi bejáratokat (pl.: elérhetőség korlátozása)
Igen
Nem

- intézményi bejáratokat (pl.: elérhetőség korlátozása)
Igen
Nem

- közösségi közlekedést
Igen
Nem

ha igen, milyen mértékben (pl.: várható-e buszterelés?)

- jár-e közműszolgáltatás-korlátozással:
Igen
Nem

ha igen, milyen mértékben

A tervezett munkavégzés jár-e zajhatással, porzással, ami érintheti a környéken lakókat, üzleteket, intézményeket?
Igen
Nem

Éjszakai munkavégzés várható?
Igen
Nem

Hétvégi munkavégzés várható?
Igen
Nem

A munkálatok érintenek lakossági parkolóhelyeket?
Igen
Nem

Amennyiben a munkálatok érintenek lakossági parkolóhelyeket, akkor kérjük megadni a parkolóhelyek pótlásának/kiváltásának
tervezett módját, helyszínét (pl.: közeli mélygarázsban, parkolóházban)
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy:
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, és aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja a többször módosított
22/2018.(XII.19.) B-L. Ö. sz. önkormányzati rendelet alapján szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható,

- az általa igényelt közterület-használat csak az igényelt nagyságú terület használatára vonatkozik,

- megkötendő közterület-használati megállapodás nem pótolja a hatósági, illetve szakhatósági engedélyek beszerzését, amely a kérelmező
feladata,

- a Belváros-Lipótváros Budapest V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló többször módosított
22/2018 (XII.19.) B-L Ö. sz. önkormányzati rendelet 15. § (1) bek. szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni!

Megjegyzés
A kérelemhez az igénylőnek az alábbiakat kell csatolnia:

a) a hozzájárulást kérő természetes személy nevét, állandó lakóhelyének címét, anyja nevét, születési helyét és idejét adóazonosító jelét, telefonszámát és e-mail
címét. A hozzájárulást kérő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, cég vagy nyilvántartási számát és
adószámát valamint a hivatalos képviseletre jogosult személy megnevezését,

b)  a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását léptékhelyes helyszínrajzzal, feltüntetve a járdaszélességet, a közúti
űrszelvényt, a parkolási rendet, az összes közterületi elemet, növényzetet, közmű fedlapot és egyéb közlekedést befolyásoló elemet,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító hatályos okirat (cégkivonat, aláírási címpéldány, nyilvántartásba vételt igazoló
okirat, őstermelői igazolvány, vállakozói igazolvány, alapító okirat, közösképviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv kivonata) egyszerű
másolatát,

e)  a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges egyéb szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket,

f) szezonális terasz elhelyezése céljából kért hozzájárulás esetén a kihelyezni kívánt eszközök részletes felsorolását, látvány- és berendezési tervet, feltüntetve az
anyag és színhasználatot, fotót, továbbá érvényes hulladékszállítási szerződést.

g) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemben megjelölt legkorábbi kezdési időpont – a mozgóképről szóló 2004.évi II. törvény hatálya alá tartozó
filmforgatási kérelmek kivételével - a benyújtást követő 9. nap.

h) zöldfelület (növénykazetta, dézsás növények fás és lágyszárú növények stb.) érintettsége esetén a közterület-használat idejére - zöldfelület fenntartójával
egyeztetett - a zöldterület védelmére tett felelősségvállalást tartalmazó nyilatkozatot, mely tartalmazza többek között, hogy a kérelmező tudomásul veszi, hogy
az érintett és kapcsolódó zöldfelület védelmét, épségét a használat ideje alatt köteles biztosítani, és a tevékenység ideje alatt a nyilatkozatban vállalt
kötelezettségek betartását a zöldfelület fenntartója ellenőrizheti.

Budapest, Kérelmező

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4/4

http://www.tcpdf.org

	item_1: 
	item_3: 
	item_4: 
	item_5: 
	item_6: 
	item_7: 
	item_8: 
	item_9: 
	item_10: 
	item_11: 
	item_13: 
	item_14: 
	item_15: 
	item_16: 
	item_17: 
	item_18: 
	item_19: 
	item_20: 
	item_21: 
	item_22: 
	item_23: 
	item_25: 
	item_37: 
	item_38: 
	item_39: 
	item_40: 
	item_41: 
	item_42: 
	item_101: []
	item_93: 
	item_94: 
	item_95: 
	item_96: 
	item_97: 
	item_98: 
	item_99: 
	item_104: 
	item_105: 
	item_106: 
	item_107: 
	item_109: 
	item_58: Off
	item_61: Off
	item_62: Off
	item_63: 
	item_64: Off
	item_65: 
	item_66: Off
	item_67: Off
	item_68: Off
	item_69: Off
	item_70: 
	item_71: Off
	item_72: 
	item_73: Off
	item_74: Off
	item_75: Off
	item_108: Off
	item_76: 
	item_45: 
	item_49: 


