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e-mail: onkapati@citromail.hu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

KÉRELEM
a Körösszegapáti községi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához
/ alkalmi rendezvény /
Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező / meghatalmazott
neve:_______________________________Telefon:_______________
Kapcsolattartó ügyintéző
neve:___________________________________Telefon:_______________
Székhelye: irsz:_____ Helység______________________(utca,
tér)_________________szám______
Cégjegyzék száma: _____-____-__________
Adószáma: ____________-____-____
Egyéni vállalkozás esetében:
Kérelmező / meghatalmazott
neve1:_______________________________Telefon:_______________
Lakcíme: irsz:_____ Helység_______________________(utca,
tér)________________szám_______
Vállalkozó nyilvántartási száma: _________________
Adószáma: ____________-____-____
Bankszámla száma: _______________-_____________-_____________
Magánszemélyek és őstermelők esetében:
Kérelmező / meghatalmazott
neve1:_______________________________Telefon:_______________
Lakcíme: irsz:_______ Helység_____________________(utca,
tér)_______________szám________
Születési helye:________________ideje: ______év ___hó ____nap, anyja
neve:_________________
(Őstermelői igazolvány száma: ________________ Adószáma:
________________________
Megjegyzés! Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, a
közterület-használatok ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Körösszegapáti község
Önkormányzata az 1992. évi LXIII. Törvényben meghatározottak szerint kezeli.
Közterület használat ideje: 20_____ év _____ hó ____ naptól – 20____ év ____ hó _____
napig.
Közterület használat igényelt nagysága:_____________________m2 ( Figyelem! 5 m2
alatti terület igénylése esetén a kérelmező 5 m2 minimális területnagyság után járó díjat
köteles megfizetni! )
Közterület helye: Körösszegapáti ____________________(utca, tér)________szám alatti
sportpályán / a sportpályához vezető út mentén
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A közterület-használat célja: 1 reklámozás, árubemutatás, vendéglátó-ipari előkert, árusítás,
javító tevékenység, szolgáltató tevékenység, film/televízió felvétel, mutatványos tevékenység,
rendezvény, egyéb:
………………………………..........................................................................................……
Kiegészítő közlendők:
- a közterületen a közterület használatához 220 V / 360 V feszültségű áramot igénylek
/ nem igénylek
A kérelmező tudomásul veszi, hogy a 210/2009 (IX.29) Korm. rendelet alapján:
 a Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott termékek, továbbá – a (2)
bekezdésre figyelemmel - az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó
helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek,
díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók
 Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján
szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a nevének és székhelyének
feltüntetésével folytathat.
 Az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedőnek rendelkeznie kell a
termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel,
továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét.
 Szeszes ital alkalmi rendezvényen, valamint közterületi értékesítés keretében a 2003. évi
CXXVII. Törvény 110. § (11) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett
árusítható. (Tv. 110 § (11) A nem jövedéki engedélyes kereskedő alkoholterméket, bort, sört, pezsgőt,





köztes alkoholterméket a külön jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, illetve közterületi értékesítés
[Kertv. 2. § 14. pont], valamint vásáron vagy piacon nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
[Kertv. 2. § 19., illetve 29. pont] keretében is értékesíthet, ha az értékesítés helye szerint illetékes
vámhatósághoz - legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt három munkanappal - bejelenti az értékesítés
helyét és időpontját, rendszeres időközönként ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési napokat és az
egyes napokon az értékesítés kezdő és befejező időpontját, valamint a jövedéki termék raktározására
használt épület, épületrész címét (helyrajzi számát).

a közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetni, melyet a jogosult a
közterület tényleges használatára illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
áram igénylése estén a kérelmező köteles az ezzel kapcsolatos többletköltségeket szükség
esetén megtéríteni
a közterület-használat feltételeit, módját és díját, valamint az engedély kiadásának
feltételeit Körösszegapáti község önkormányzat vonatkozó szabályzata rögzíti.

20….. év …………………… hó ……..nap.

………………………...
Kérelmező aláírása

