3. 000 Ft illetékbélyeg helye

rendelethez

1

1.

melléklet

a

9/2016.

(IX.

1.)

önkormányzati

Közterület-használati engedély iránti kérelem
1. Kérelmező neve: .....................................................................................................................................................
2. Kérelmező lakhelye, székhelye: .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. Kérelmező értesítése címe (amennyiben a 2. ponttól eltérő): ................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. Kérelmező adószáma, adóazonosító jele: ...............................................................................................................
5. Kérelmező elérhetősége (telefon, email): ...............................................................................................................
6. Használni kívánt közterület megnevezése (helyrajzi száma): ................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7. Használni kívánt terület nagysága (m2-ben): ..........................................................................................................
8. Közterület-használat célja (tevékenység leírása): ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
9. Közterület-használat időtartama (dátum: tól-ig) / rendszeressége (pl. keddi napokon): ........................................
.....................................................................................................................................................................................
10. Amennyiben van ilyen, a tevékenységhez használt utcai berendezési tárgy (anyaga, rögzítési módja) avagy
jármű leírása (forgalmi rendszáma, típusa): ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
A kérelemhez csatolni kell:
1. Építmény, berendezés esetén a műszaki dokumentációt, látványtervet, helyszínrajzot.
2. Reklámhordozó esetén a reklámfelület méretét, darabszámát, látványtervét, a felirat szövegét.
3. A kérelemben megjelölt tevékenység folytatásához jogszabályban előírt engedélyt, hozzájárulást (vállalkozói
igazolvány, cégkivonat, őstermelői igazolvány stb.).
4. Eljárási illetéket (3.000 Ft).
Figyelmeztetés:
- A közterület-használati engedély a kérelmezőt nem mentesíti az egyéb jogszabályban meghatározott engedély,
hozzájárulás beszerzése alól.
- A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.
- A kérelmet a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.,
email: racker.ph@rackeresztur.hu, telefon: 25-517-900).
Dátum: ..................................................................................
.................................................
kérelmező aláírása
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Közterület-használati díjak
Közterület-használati engedély iránti kérelem tárgya
a közterületbe az épület homlokzat síkjától számított 20 cm-en
túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
információs vagy reklámtábla elhelyezése
árusító fülke, pavilon, építmény vagy berendezés elhelyezése
építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, daru, továbbá
építőanyag, konténer, szerszám, gép 36 óra időtartamot
meghaladó elhelyezése
vendéglátó egységhez, üzlethelyiséghez kapcsolódó
kitelepüléshez
alkalmi árusítás
10 m2-ig
15 m2-ig
20 m2-ig
minden további + 5 m2
reklámtábla, hirdető berendezés elhelyezése
kiállítás, cirkuszi, mutatványos vagy egyéb szórakoztató célú
tevékenység
- Falunap és búcsúvásár időszaka alatt a kereskedő
alkalmi árusítóhelyként (sátor, asztal, stb.), valamint a
légvár és egyéb nagyméretű, felfújható gyermekjátszóhely
-

Díj
1.000 Ft/m /év + Áfa
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500 Ft/m2/hó + Áfa
300 Ft/m2/nap + Áfa
500 Ft/m2/hó + Áfa
1.500 Ft/nap + Áfa
2.000 Ft/nap + Áfa
2.300 Ft/nap + Áfa
+ 200 Ft/5 m2/nap + Áfa
1.000 Ft/m2/hó + Áfa
10.000 Ft/nap + Áfa
200 Ft/m2/nap + Áfa, de
minimum 2.000 Ft/
berendezés/nap + Áfa

Falunap és búcsúvásár időszaka alatt a helyszínen 3.000 Ft/nap + Áfa
tartózkodó mutatványos berendezések (céllövölde,
hinta, lakókocsi, stb.) berendezésenként
mozgóbolti árusítás
2.500 Ft/jármű/nap + Áfa
üzemképtelen jármű 30 napot meg nem haladó tárolásához
500 Ft/m2/nap + Áfa
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