Közterület-használati engedély iránti kérelem

Illetékbélyeg helye !
Az általános illeték mértéke 3000 Ft

Az engedély kérő neve 1 :
Az engedélyt kérő lakóhelye (cégeknél székhelye):

Az engedélyt kérő levelezési címe 2 :

Az engedélyt kérő telefonszáma:

/

A közterület igénybevételének célja:
A közterület használat nagysága:

m2

A közterület-használat kezdete:
A közterület-használat vége:
Az engedélyt kérő adószáma:
Az engedélyt kérő bankszámlaszáma :
A pontos helyszín:

Egyéb közlendő:

:

Az engedélyben foglaltak betartásáért felelős magánszemély neve és telefonszáma3:

Szükséges mellékletek listája a kérelem hátoldalán!!!
Dunaújváros, 201__________________
__________________________
aláírás
(cégszerű aláírás)
1 Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használja
2 Csak akkor kell kitölteni, ha eltér a lakóhelytől (székhelytől)
3 Csak közterület bontások esetén kell megadni!
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DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Gazdasági Igazgatóság
Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. III./312. Iroda
Telefon: (25) 544-172 Telefax: (25) 544-178
emailcím: kozterulet@pmh.dunanet.hu, beery_reka@pmh.dunanet.hu

Kérelemhez szükséges mellékletek
(ezek hiányában az engedély nem adható ki)

Általánosan:







Vállalkozóknál : Vállalkozói engedély másolata
Társaságoknál: Társasági szerződés első oldala (itt látható a Cégbíróság pecsétje)
Őstermelőknél: Őstermelő igazolvány másolata
Vázlatos helyszínrajz a közterület használat tervezett helyének feltüntetésével
Szükséges szakhatósági állásfoglalások
Amennyiben a kérelem nem önkormányzati tulajdonban lévő, de közhasználatra átadott
terület használatára vonatkozik, akkor csatolni kell az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett
tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát.

Kereskedelmi tevékenységnél, az általános rovatban foglalt mellékleteken kívül:

Amennyiben a tevékenységet egy épület földszinti nyílászárójától mért 3 méteren belül
kívánják folytatni, úgy az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása is szükséges.

Kereskedelmi előkert (terasz) létesítéséhez csatolni kell a Városi Főépítész véleményét is.

Közterület-bontásoknál, az általános rovatban foglalt mellékleteken kívül csatolni kell:

az igénybevételt feltüntető pontos tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást)

az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés tervét)

amennyiben a közterület-használat forgalomkorlátozással jár, akkor forgalomtechnikai terv
is szükséges

Illetékmentességet csak a helyi önkormányzat, a költségvetési szervek, a társadalmi
szervezetek, köztestületek, közhasznú társaságok, egyházak és alapítványok élveznek.
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