GYÖMRŐ VÁROS JEGYZŐJE
2230 Gyömrő, Fő tér 1.
 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078
 pmhiv@gyomro.hu

illetékbélyeg helye

KÉRELEM
KÖZTERÜLETHASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSÁRA

1./ Természetes személy, egyéni vállalkozó vonatkozásában
Kérelmező neve (leánykori név is): ..................................................................................................
anyja neve: .......................................................................................................................................
születési helye, ideje: ........................................................................................................................
Állandó lakhelyének címe: ...............................................................................................................
Adóazonosító száma: ........................................................................................................................
2./ Jogi személy esetében
Cég megnevezése: ............................................................................................................................
Székhely: ...........................................................................................................................................
Képviselője az ügyben: ......................................................................................................................
Levelezési cím (telephely): ...............................................................................................................
Adószám: ..........................................................................................................................................
Bankszámlaszám: .............................................................................................................................
3./ Közterület-használat célja: ................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
A közterület-használat időtartama:

20..….. év ...….................. hó ......... naptól
20…… év .......….............. hó …...... napig
ez összesen .............. nap/hó*

4./ a.) a közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz) ...................................................................
...........................................................................................................................................................

b.) módja, mértéke (m2-ben kifejezve): ............................................................................................
c.) a tevékenységhez használt eszköz, utca berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga,
rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.) ........................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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5./ A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. cégbírósági, ill. bírósági
bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, működési engedély, építési engedély, stb.)
száma, megnevezése: /Országos közút esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt szakhatósági
hozzájárulása szükséges, melyet a Polgármesteri Hivatal kér meg/

...........................................................................................................................................................
6./ Díjfizetési kötelezettség alól felmentés iránti kérelem esetén annak indoklása:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7./ A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy:
neve: ..................................................................................................................................................
lakcíme (telefonszáma): .....................................................................................................................

Alulírott az alábbi nyilatkozatot teszem:
Tudomásul veszem, hogy jelen kérelem kitöltése a közterület használatára nem jogosít, azt kizárólag az önkormányzat
közterület-használati hozzájárulásának megadását követően kezdhetem meg. A kérelem visszavonására a kérelemben
szereplő, általam feltüntetett kezdő időpontig van lehetőségem, egyébként a díjat a közterület tényleges használatára
tekintet nélkül köteles vagyok megfizetni.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a jogosulatlan közterület használatáért a tényleges használt terület és időtartam után a
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (IX.26.) önkormányzati rendeletének 3. számú
mellékletében meghatározott díjtétel maximum tízszeres összege szabható ki, amennyiben a tulajdonos által kijelölt
ellenőrzésre jogosult szabálytalan közterület-használatot állapít meg ellenőrzése során.

Gyömrő, .................................................................

.......................................
kérelmező aláírása
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A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEMHEZ
MELLÉKELNI KELL AZ ALÁBBI NYILATKOZATOKAT, ILLETVE OKMÁNYOKAT:

1.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat (különösen:
vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) egyszerű másolatát,

2.) a szakhatóságok hozzájárulását, ha a tevékenység végzése azt indokolja,
3.) a közterület -használati díj befizetését igazoló csekket vagy átvételi elismervényt
4.) a használni kívánt közterület helyszínrajza, a közterület közvetlen környezetében található létesítmények
és növényzet feltüntetésével, az elbírálhatósághoz szükséges méretarányban,

5.) ha a közterület-használat célja hirdetési és reklámtevékenység:
a.) a hirdető berendezés rajza, vagy fotója, valamint feliratának színének, méretének és anyagának
megjelölése,

6.) az országos közutat érintő közterület használat esetében a közútkezelői jogokat gyakorló hozzájárulása,
7.) ha a közterület használata helyi közút vagy járda területét érinti
a.) a közút érintett szakaszának keresztszelvénye,
b.) a forgalomkorlátozás, vagy indokolt esetben a forgalomterelés terve,
8.) szórólaposztás esetén az osztani kívánt szórólap egy eredeti példányát.
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