Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Jászberény
5100, Lehel vezér tér 18.
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Kérelem leadásának helye:
5100 Jászberény, Déryné utca 1.
Közterület-felügyelet
kozterulet@jaszbereny.hu
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Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához
Kérelmező
neve:…………………………………………………………………………………………….…., telefonszám: …….………….………………………
címe,székhelye: irsz.:……………, helység: ………………….………...…:………………….., utca, tér, stb : ………………………………………..
……………………………………………..……….,, házszám : …………
adószám:……………………………………………..
cégjegyzék, ill. bírósági bejegyzés száma: ………………………………………………………
Csak szervezetnek kell kitölteni!
nyilvántartási száma: ……………………………………………………………………………….
őstermelői igazolvány száma: ……………………………………………….................
szül.hely, ideje:………………………………….…, anyja neve:…………………………………

Csak egyéni vállalkozónak kell kitölteni!
Csak őstermelőnek kell kitölteni!
Csak magánszemély kell kitölteni!
Magánszemélynek NEM KELL kitölteni!
Magánszemélynek NEM KELL kitölteni!

bankszámlaszám száma: ……..…………..….-……..…………..………-………..…..………..
pénzintézet neve:……………………………………………………………………….................
ügyintézéssel megbízott neve, kérelmezővel való jogviszonya: …………………………………… telefon szám:………………………
Fenti adatok a közterület-használat kérelme elbírálásához, a használat ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Jászberényi
polgármesteri Hivatal, közterület-felügyelet kezeli. Jelen tájékoztatás a 2011.évi CXII. törvényen alapul.

Közterület-használat tárgya
célja:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Helye: Jászberény, ……………………………………………………… utca, tér, stb. ……………, szám: ………………...…..hrsz.:…………..
2
a szám előtti járdán, úttesten, stb., ………………………………………..… nagysága: ………..…………….m , ill.,:..…………….…….db
időtartama: 20…..….. év………………………….hó…..……….napjától – 20……..…….év ………………………….hó…………..napjáig.

Kiegészítő közlendők, levelezési cím, indokolt esetben díjmentességi kérelem stb.!

A Kérelemhez csatolandó mellékletek:
Jászberény, 20…… év ………hó…….nap
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat másolata:
► gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány,
► társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló okirat,
►őstermelők esetén őstermelői igazolvány,
►egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvány.
2. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei, terasz
kihelyezéséhez a helyszínről készült fotó; zárt teraszépítmény kihelyezéséhez a terasz
környezetbe illeszkedő látványterve.
4. Meglévő létesítmény közterület-használati hozzájárulása megújítása esetén − városképi
megfelelőség mérlegelés céljából a létesítményről, valamint teraszra vonatkozó kérelmek esetén
a helyszínről – fotó.
5. Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez.
6. Rendezvények esetén a résztvevők tervezett létszámát, valamint a rendezvényhez telepíteni
tervezett illemhelyek - külön megjelölve az akadálymentesítettek - darabszámát.
A kérelmező tudomásul veszi, hogy
►a közterületen csak a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdés szerinti 5. számú
mellékletében meghatározott termékek árusíthatók,
► a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is, hogy aki a
közterületet hozzájárulás nélkül használja, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 2/2019 (III.14.) önkormányzati
rendelet 21 § (1) bekezdése alapján jogellenes közterület-használatot valósít meg,
► a 2/2019 (III.14.) önkormányzati rendelet 15.§ szerint a közterület használatáért közterülethasználati díjat kell fizetni, a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül

A közterület használatát különösen az alábbi jogszabályok szabályozzák: Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 2./2019 (III.14.)
önkormányzati rendelet

…………………………………………………
Kérelmező, ill. meghatalmazott aláírása
Érkeztető pecsét helye:

Illetékbélyeg helye

Iktató-pecsét helye!

