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KÖZTERÜLET HASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELEM 

Alulírott, azzal a kérelemmel fordulok az Útkezelő Szervezethez, hogy a mellékelt dokumentumok 
alapján szíveskedjenek velem (általam képviselt szervezettel) közterület bérleti szerződést kötni. 
Kijelentem, hogy a bérleti szerződés és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartom, a közterület 
használati díjat esedékességekor befizetem, a szerződés megszűnésekor a közterületet az eredeti 
állapotnak megfelelően helyreállítom. Kijelentem továbbá, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 
hónapon belül már becsatolt dokumentumokban, a kérelmező adataiban változás nem volt. 
Tudomásul veszem, hogy a bérbeadó további, a kérelem elbírálásához szükséges dokumentum 
benyújtására, illetve adatközlésre hívhat fel, illetve, hogy jogosult a kérelemben foglaltaktól eltérő 
méretű területre vagy eltérő időszakra, egyedi feltételekkel szerződést kötni. Igazolom, hogy az 
ügyintézési díjat befizettem, de tudomásul veszem, hogy amennyiben 30 napon belül nem jön létre 
a közterület bérleti szerződés, a díj részemre visszautalásra kerül.  

Hozzájárulok adataimnak a jelen eljárásban történő felhasználásához, továbbá, hogy az ehhez 
kapcsolódóan engedélyt, hozzájárulást adó szervezetek részére az Útkezelő Szervezet azokat közölje.  

1. Kérelmező neve(cégnév): ...................................................................................................................... 

Cégjegyzék/nyilvántartási száma: ……..................................................................................................... 

Címe/székhelye: ……................................................................................................................................ 

Adószám: ……………………………………………………………………………………………….. 

E-mail címe: …………………………………………………………………………………………….. 

Képviselő neve, képviselet jogcíme: .................................................................................................... 

Természetes személy anyja neve: ............................................................................................................ 

születési helye, ideje: ............................................................................................................................... 

2.Közterület-használatért felelős személy neve: ...................................................................................... 

anyja neve: .................................................................., születési helye, ideje: ....................................... 

címe: .......................................................................................................................................................... 

3.Közterület használat célja: ..................................................................................................................... 

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

4. Közterület- használat helyének, módjának pontos meghatározása: .................................................. 

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

5.Közterület- használat mértékének pontos meghatározása: ...................................... nm/db 

Rendezvény esetén résztvevők várható létszáma: ............................................................................... 

6. Közterület használat időtartama: 2022. .................................................-20 .................................... 
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7. Kérelmező egyéb megjegyzései: …........................................................................................................ 

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

8. A kérelem elintézést soron kívül kérem/ nem kérem* soron kívül (soron kívüli kérelem esetén az 
ügyintézés 3 munkanap, egyébként 15 nap) - *megfelelő rész aláhúzandó. 

9) Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmezőnek nincs lejárt 
közterület használati bérleti díj tartozása, sem pedig a GXÓYMJV Önkormányzat vagy intézménye, vagy 
gazdasági társasága felé lejárt tartozása. 

                  Kelt: ..............................., 2022 .........................., ....... hó ......, nap 

      ................................................. 
                 cégszerű aláírás 
 

Csatolandó mellékletek: 

1) Közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata (pl. cégkivonat, 
aláírási címpéldány, vállalkozói igazolvány, működési engedély, nyilvántartásba vételi igazolás 

2)Építésügyi hatósági engedélyhez kötött közterület-használat esetén jogerős és végrehajtható 
engedély 

3) Településképi bejelentési eljáráshoz kötött közterület-használat esetén a tevékenység tudomásul 
vételéről szóló polgármesteri igazolás 

4)Hatósági, kezelői és tulajdonosi engedély, hozzájárulás, a szükséges bejelentés megtételét igazoló 
dokumentum 

5)Rendezvény, mutatványos tevékenység esetében a terület takarítására vonatkozó megrendelés vagy 
a szerződés másolata  

6) Árusító hely esetén műszaki leírás és fotó vagy látványterv a kihelyezésre kerülő bútorról, 
berendezésről, térelhatároló szerkezetről, napellenzőről és árnyékolóról, továbbá 

7) Közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását és méreteket 
tartalmazó helyszínrajz. 

8) Ügyintézési díj befizetésének igazolása 5.000.-Ft (15.000.-Ft soron kívül) 

9)Egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges dokumentum  

 

kelt: Győr, 2022 ..................., ........................................................    
            
      Kérelmező aláírása: ............................................. 

      telefonszáma: ...................................................... 


