DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

KÉRELEM
Dunakeszi Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók
Kérelmező neve:
Adóigazgatási azonosító száma:
Telefonszáma, e-mail címe:

Székhelye:
Számláját vezető pénzintézet neve:
Magánszemély

Kérelmező neve:
Születési helye és ideje:
Lakcíme:
Telefonszám és e-mail cím1:

Anyja neve:

Kötelezően kitöltendő!!
Közterület használat célja:
Az igényelt közterület mérete:
A használat ideje:
…………………………. év ……..hó……... naptól ……. év ……. hó ………. napig
A közterület használat helye:
A közterület használat alkalmából folytatott tevékenység rövid leírása:

A kérelmezett közterületen folytatni kívánt tevékenységben részt vevő tagok, családtagok,
alkalmazottak és megbízottak:
…………………………………….… név …………………………………….………….. lakcím
Építkezéshez szükséges közterület használati engedély esetén az építési engedély
száma: ……………………………………………………….

A kérelmező tudomásul veszi, hogy:

−

a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is,
hogy aki közterületet hozzájárulás nélkül használja, azzal szabálysértést követ el

−

a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni

−

a díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen
elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni

A kérelemhez az igénylőnek az alábbi mellékleteket kell csatolni:

−

−
−
−
−

A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat egyszerű
másolatát az eredeti egyidejű bemutatása mellett (vállalkozói igazolvány, cégbírósági
bejegyző végzés vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat, nyilvántartásba vételi
okirat)
Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatrajzot, az igényelt terület
méreteinek feltüntetésével
az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés műszaki leírását
Közút igénybevétele esetén a helyszínre vonatkozó forgalomtechnikai hozzájárulást
A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges, egyéb
jogszabályokban előírt szakhatósági hozzájárulásokat

Dunakeszi,………..év………………….hó……..nap

……………..………
kérelmező aláírása

Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email
címem Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, emailen és/vagy postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről, rendkívüli
eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az adatkezeléssel

kapcsolatos
elfogadom.1

tájékoztatást

igen

nem

Dunakeszi, 20

megismertem,

év

az

adatvédelmi

hónap

tájékoztató

rendelkezéseit

nap

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

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

kérelmező aláírása

ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerülnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.)
14.§
c)
pontja
alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes adatok
- a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező adatkezelésnek
minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését jogszabály írja elő. Az
adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info. tv.16.§) köteles eleget
tenni.
1

