
3. melléklet a 37/2021.(XI.10.) önkormányzati rendelethez 

 

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

Cím: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.  

Postacím: … 

e-mail cím: … 

 

 

 

 

KÉRJÜK A NYOMTATVÁNYT OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI!  

 

 

KÉRELEM 

az Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

 

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek, valamint egyéni vállalkozók esetében: 

Kérelmező neve: ____________________________________________________________________________ 

Székhelye: ________ irsz. ___________________ helység _________________________ (utca, tér) ____ szám 

Telephelye: _______ irsz. __________________ helység ___________________________ utca, tér) ____ szám 

Levelezési címe: _______ irsz. __________________ helység _______________________ (utca, tér) ____ szám 

Cégjegyzék száma (cég esetén kitöltendő): Cg. ____-___-____________ 

Vállalkozó nyilvántartási száma (egyéni vállalkozó esetén): ________________ Adószáma: __________-____-___ 

Kérelmező képviseletére jogosult neve, beosztása/ jogcíme: __________________________________________ 

A kérelem ügyintézése során a kérelmező részéről a kapcsolattartó neve: _______________________________  

Telefon: ______________________________   E-mail cím: ________________________________________                       

 

Magánszemélyek és őstermelők esetében: 

Kérelmező neve: ____________________________________________________________________________ 

Lakcíme: ______ irsz. ________________ helység ______________________________ (utca, tér) _____ szám 

Levelezési címe: _______ irsz. ___________________ helység_____________________ (utca, tér) ____ szám 

Őstermelői igazolvány száma (őstermelő esetén kitöltendő): ___________________  

Telefon: __________________________ E-mail cím: _____________________________________________ 

 

  

IKTATÓBÉLYEGZŐ HELYE 



A közterület-használat tárgyára vonatkozó adatok1: 

Közterület-használat helye: Budapest XXIII. kerület, belterület/ külterület2 _________ helyrajzi szám 

______ irsz. _______________ helység ________________________________ (utca, tér) _____ szám 

előtti járdán/ úttesten/ zöldterületen3, / egyéb: ______________________________________________ 

 A kérelemhez csatolt listán mellékelve. 

Közterület nagysága: _______ m2 vagy ______ db vagy egyéb: 

_______________________________________________  

Közterület-használat időtartama: 20___ év ____ hó _____ naptól – 20___ év ___ hó ____ napig 

Közterület-használat célja: ____________________________________________________________ 

Rendezvény esetén a tervezett résztvevő létszám: _________ fő 

 

A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben közreműködők (így különösen alvállalkozók, üzemeltetők) 

adatai4: 

1. Név: ______________________________________________________________________________________ 

Lakcím /Székhely: ___________________________________________________________________________ 

Cég esetén cégjegyzékszám: Cg. _________________ 

 

2. Név: ______________________________________________________________________________________ 

Lakcím /Székhely: ___________________________________________________________________________ 

Cég esetén cégjegyzékszám: Cg. __________________ 

 

3. Név: ______________________________________________________________________________________ 

Lakcím /Székhely: ___________________________________________________________________________ 

Cég esetén cégjegyzékszám: Cg. __________________ 

 

 A kérelemhez csatolt listán mellékelve. 

 

Egyéb közlendők:   

 

 díjkedvezményt kívánok igénybe venni 

Indoklás: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 a közterület használatáért fizetendő díj tekintetében részletfizetés engedélyezését kérem 

Indoklás: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
1 Több időpont vagy helyszín esetén szíveskedjen külön listát mellékelni és az erre való utalást X-el jelölni. 
2 Aláhúzással jelölendő. 
3 Aláhúzással jelölendő. 

4 Amennyiben több közreműködőt kíván megjelölni, kérjük szíveskedjen külön listát mellékelni és az erre való utalást 
X-el jelölni. 



NYILATKOZATOK 

 

Alulírott kérelmező 

➢ a jelen kérelem aláírásával elismerem, hogy a 37/2021. (XI.10.) Önkormányzati rendeletben 

foglaltakat megismertem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 

➢ vállalom az adatimban bekövetkező változások 8 napon belüli bejelentését. 

➢ tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtása nem jogosít a közterület használatára. 

 

Kelt: ______________________, 20___ (év) _____ (hónap) _____ (nap) 

 

 

 

 

________________________________ 

kérelmező aláírása 

  



TÁJÉKOZTATÓ 

 

A kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó: 

- helyszínrajz; 

Rendezvény esetén a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és 

darabszámát is kérjük feltűntetni! 

- a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolata, amennyiben az 

közhiteles nyilvántartásban nem szerepel; 

- az építési engedélyhez kötött építmény közterületen történő elhelyezése esetén vagy építési 

munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében, ha az építtető nem személyesen vagy 

törvényes képviselő útján jár el, az építtetőtől kapott meghatalmazás és a jogszabályban előírt 

esetekben a végleges építésügyi hatósági engedély; 


