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KÉRELEM
Tiszaújváros Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közterület használatához
KÉRJÜK A NYOMTATVÁNYT OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰVEL
KITÖLTENI!
A kérelemmel megadott adatok a közterület-használat elbírálásához és ellenőrzéséhez szükségesek. Az
adatokat a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, a közterületek használatának rendjéről és a
településtisztaságról szóló önkormányzati rendeletben döntési hatáskörrel felruházottak, valamint az
illetékes közterület-felügyelet kezelik. Jelen tájékoztatás a 2011. évi CXII. törvényen alapul.
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező
neve:___________________________________________Telefon/fax:_______________
Kapcsolattartó ügyintéző
neve:________________________________Telefon/fax:_______________
Székhelye: ________irsz.__________________ helység_____________________(utca,
tér)_____szám
Telephelye: ________irsz.__________________ helység_____________________(utca, tér)
____szám
Cégjegyzék száma: _____-____-__________
Adószáma: ____________-____-____
Bankszámla száma: _______________-_____________-_____________
Pénzintézet neve:___________________________________________
Egyéni vállalkozás esetében:
Kérelmező
neve:___________________________________________Telefon/fax:_______________
Székhelye: ________irsz.__________________ helység_____________________(utca, tér)
_____szám
Levelezési cím: ____________________________________________________________
Vállalkozó nyilvántartási száma: _________________
Adószáma: ____________-____-____
Bankszámla száma: _______________-_____________-_____________
Pénzintézet neve:___________________________________________
Magánszemélyek és őstermelők esetében:
Kérelmező
neve:___________________________________________Telefon/fax:_______________
Lakcíme: ________irsz.__________________ helység_____________________(utca, tér)_____
szám
Adóazonosító jel: __________________
Levelezési cím: ____________________________________________________________
Születési helye:________________ideje: ______év ___hó ____nap, anyja
neve:_________________
(Őstermelői igazolvány száma:
__________Adószáma:1_______________Szig.sz________________)
Bankszámla száma és a pénzintézet neve:2 _______________-_____________-_____________
___________________________________________
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Csak őstermelők kérelméhez kell kitölteni.
Ennek kitöltése nem kötelező.

Közterület használat ideje3: 20….. év _____ hó ____ naptól – 20…... év ____ hó
_____ napig.
Közterület használat célja:
_____________________________________________________________________
Közterület használat nagysága:________________________m2 vagy _________db
vagy ____________ _______(egyéb)
Közterület helye2: Tiszaújváros _______________________ (utca, tér)_______szám
előtti járdán, úttesten, zöldterületen, vagy
_____________________________________________________________________
helyrajzi szám: ._____________________
Kiegészítő közlendők:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Kérjük az alább jelzett mellékleteket csatolni, és a kérelemnyomtatványt aláírni
szíveskedjék!
a) a kérelmező által a közterületen folytatni kívánt tevékenységben közreműködők (így
különösen alvállalkozók, bérlők, üzemeltetők) nevét, továbbá lakcímét vagy
székhelyét;
b) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő
közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban
előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt;
c) az ügy jellegéből adódóan a tényállás tisztázásához, kérelem megítéléséhez szükséges
további (hatósági, szakhatósági, kezelői vagy egyéb) engedélyeket, állásfoglalásokat,
véleményeket, nyilatkozatokat, valamint az ügy megítéléséhez az ügyfél által
fontosnak tartott egyéb iratot, nyilatkozatot, véleményt;
d) a keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének módját;
e) rendezvények esetében továbbá:
ea) a rendezvény szervezője, vagy a rendezvény lebonyolításáért felelősséggel tartozó
személy nevét, elérhetőségét,
eb) a résztvevők és a várható látogatók tervezett létszámát,
ec) a rendezvény részletes programját,
ed) a rendezvény műszaki-technikai igényeinek felsorolását,
ee) a tervezett illemhelyek - külön megjelölve az akadálymentesítettek - helyét és
darabszámát.
f) a közterület azonosítására alkalmas helyszínrajzot,
g) a közlekedés forgalmát befolyásoló közterület-használat esetén az igénybevétel miatt
szükséges forgalomszabályozás tervét,
h) kulturális rendezvény, búcsú, vásár, cirkuszi és mutatványos tevékenység és egyéb
rendezvény esetében a terület takarítására vonatkozó kötelezettség teljesítésével
kapcsolatos nyilatkozatot,
i) fenyőfa árusítás esetén a fenyőfa származását bizonyító okiratot,
j) mutatványos tevékenység esetén az ahhoz használt eszközre vonatkozó érvényes
biztonságtechnikai jegyzőkönyvet, tanúsítványt,
k) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát.
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Több időpont, vagy helyszín esetén kérünk listát mellékelni.

Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy az elbíráláshoz a hiánytalanul kitöltött
kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolása elengedhetetlen!
A közterület használatáról különösen az alábbi jogszabályok rendelkeznek:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a
közterületek használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló önkormányzati
rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
Kelt.: Tiszaújváros, 20….. év. …………hó ……..nap
………………………...
Kérelmező aláírása

