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4. melléklet a 18/2013. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Közterület használatára vonatkozó kérelem 

 

Benyújtandó: Csurgó Város Önkormányzata Polgármesterének 

 

I. A kérelmező adatai 

név:.................................................................................................................................... 

lak  m  /székhely:............................................................................................................... 

 égjegyzékszám/vállalkozói/ őstermelői nyilvántartási szám:…………………………  

kap solattartó neve, telefonszáma, e-mail   me: ……………………………………… 

 

II. A közterület-használatra vonatkozó adatok 

 élja:.................................................................................................................................. 

időtartama:........................................................................................................................ 

helye:................................................................................................................................. 

módja:................................................................................................................................ 

mértéke:............................................................................................................................. 

jellemzőinek le rása (anyaga, rögz tés módja, elhelyezni k vánt tárgyak le rása, 

gépjármű esetében forgalmi rendszáma, t pusa) 

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

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

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

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

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

 

folytatni k vánt tevékenység le rása 

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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árus tás esetén az árus tó személy/rendezvény esetén a szervező megnevezése és   me: 

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

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

 

a közterület-használati d j megfizetésének módja (a megfelelő aláhúzandó): 

utalással vagy pénztárban / egy összegben - havonta –félévente 

 

III.  A kérelemhez mellékelni kell: 

a. a közterületen folytatni k vánt tevékenységre jogos tó okirat egyszerű 

másolatát, 

b. ép tési engedélyhez vagy kötelezéshez kötött ép tmény esetében vagy ép tési 

munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az ép ttetőtől kapott 

meghatalmazást és a jogszabályban elő rt esetekben a jogerős ép tésügyi 

hatósági engedélyt, 

c. a zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreáll tására vonatkozó 

nyilatkozatot, 

d. közterületen történő felép tmény elhelyezése esetén a felép tmény konkrét 

helyének megállap tására alkalmas, lehetőleg szakember által kész tett 

helysz nrajzot, és a megjelenést ábrázoló tervet vagy fényképet, 

e. rendezvény, árus tás esetében a terület takar tására vonatkozó nyilatkozatot, 

f. az engedélyhez kötött termék árus tására, vagy más ilyen tevékenység 

folytatására vonatkozó kérelemhez ezen engedélyek, bizony tványok 

meglétéről szóló nyilatkozatot, igazolást. 

g. mutatványos tevékenység esetében a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a 

tevékenység végzéséhez minden érvényes okirat, engedély birtokában van, 

h. rendezvényi  élú közterület-használat esetén 

 

 

IV. Nyilatkozat: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. Nyilatkozom, hogy a tevékenység gyakorlására jogos tó okiratokkal 

rendelkezem, és azok másolatát az eljáró hatóság rendelkezésére bo sátom. 

 

Kelt: Csurgó,................................................................ 

 

 

 

 …………………. 

 kérelmező alá rása 


