
 
Belváros Lipótváros

Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 

Közterület-hasznosítási Osztály

1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
Telefon: 8727272

Fax: 8727617
Honlap: www.belvaros-lipotvaros.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-13:30

 

Kérelem a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Igénylő adatai

Igénylő neve

Székhelye, ill. lakcíme

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Levelezési címe

Irányítószám Város/Község Közterület

Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Kapcsolattartó

E-mail Telefonszám

Igénylő bankszámla száma

Igénylő cégjegyzékszáma Adószáma

Képviseletre, aláírásra jogosult személy neve

Vendéglátó egység neve

Vállalkozói igazolvány száma Adószáma
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Magánszemély esetében

Adóazonosító jele Anyja neve

Születési helye Születési ideje

Használat ideje

-tól

 

-ig

A közterület-használat célja

 

A közterület nagysága

m2

A közterület helyének pontos leírása

Előzmény iktatószáma
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Építési munkaterület, konténer, rendezvény esetén kitöltendő

Rendelkezik forgalomtechnikai tervvel?

Igen
Nem

Amennyiben a kérelmező rendelkezik forgalomtechnikai tervvel,
akkor annak becsatolását kérjük.

A munkálat miatt várható forgalomtechnikai változás érint-e:

- útpályát (pl.: részleges vagy teljes forgalomkorlátozás/zárás, sávelhúzás)

Igen
Nem

- várható-e forgalomterelés

Igen
Nem

ha igen, akkor a forgalomterelés várható iránya

- közterületi parkolósávot, parkolóhelyet

Igen
Nem

ha igen, akkor az érintett parkolóhelyek száma

db

- járdát (pl.: részleges vagy teljes zárás/korlátozás)

Igen
Nem

- társasházi bejáratokat (pl.: elérhetőség korlátozása)

Igen
Nem

- intézményi bejáratokat (pl.: elérhetőség korlátozása)

Igen
Nem

- közösségi közlekedést

Igen
Nem

ha igen, milyen mértékben (pl.: várható-e buszterelés?)

- jár-e közműszolgáltatás-korlátozással:

Igen
Nem

ha igen, milyen mértékben

A tervezett munkavégzés jár-e zajhatással, porzással, ami érintheti a környéken lakókat, üzleteket, intézményeket?

Igen
Nem

Éjszakai munkavégzés várható?

Igen
Nem

Hétvégi munkavégzés várható?

Igen
Nem

Amennyiben a munkálatok érintenek lakossági parkolóhelyeket, akkor kérjük megadni a parkolóhelyek pótlásának/kiváltásának tervezett módját, helyszínét (pl.: közeli mélygarázsban, parkolóházban)

 

A kérelmező tudomásul veszi, hogy:
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, és aki a közterületet hozzájárulás nélkül használja a 10/2020. (III.13) B-L. Ö.
sz. rendelettel módosított 22/2018.(XII.19.) B-L. Ö. sz. önkormányzati rendelet alapján szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható,

- az általa igényelt közterület-használat csak az igényelt nagyságú terület használatára vonatkozik,

- megkötendő közterület-használati megállapodás nem pótolja a hatósági, illetve szakhatósági engedélyek beszerzését, amely a kérelmező
feladata,

- a Belváros-Lipótváros Budapest V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló  10/2020. (III.13) B-L.
Ö. sz. rendelettel módosított 22/2018 (XII.19.) B-L Ö. sz. önkormányzati rendelet 15. § (1) bek. szerint a közterület használatáért közterület-
használati díjat köteles fizetni!
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Megjegyzés
A kérelemhez az igénylőnek az alábbiakat kell csatolnia:

 

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány,
működési engedély, személyi igazolvány, adókártya) egyszerű másolatát.

 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló méretezett, mérethelyes helyszínrajzot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak,
járdaszélességnek, parkolási rendnek és ott lévő, állandó köztárgyaknak, növényzetnek. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges
méretekkel, úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható helyen.

3. Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit, valamint a rögzítésre vonatkozó elhelyezési tervdokumentációt.

 

4. Építkezések, felújítások esetén jogerős építési engedély és/vagy településképi határozat ill. örökségvédelmi hozzájárulás másolatát.

 

5. Szezonális terasz létesítése esetén a kihelyezni kívánt eszközök részletes felsorolását, látvány- és berendezési tervet, feltüntetve az anyag és
színhasználatot, fotót, továbbá érvényes hulladékfelhasználási szerződést.

Figyelmeztetés: A hiányosan benyújtott kérelem nem bírálható el.

Budapest,

Mellékletek Kérelmező
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