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KÉRELEM
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához.
Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók
Kérelmező neve:

Székhelye

Teljesítménytúrázók Társasága

1035 Budapest, Raktár u. 6. V./28.

Bankszámlaszáma:

65700127-10117633

Adóigazgatási azonosító száma: 18083000-1-41
Telefonszáma, e-mail címe:

Számláját vezető pénzintézet neve:

+36 30 231 9865; ttt.levelek@gmail.com

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Magánszemély
Kérelmező neve:

Anyja neve:

Születési helye és ideje:
Lakcíme:
Telefonszáma, e-mail címe:
Közterület használat célja: Sport

(teljesítménytúra ellenőrzőpont)

Az igényelt közterület mérete: 30

m2

A használat ideje

...............................................2011. június 26. 9:00–17:00
A közterület használat helye: Adyligeten, a Pipitér és Kútföldi utca közötti szabad terület; a
régi városhatár-kő és zászló mellett
Az igényelt területen lenne a
„Buda határán” teljesítménytúra 25A táv célja (a túrát teljesítők részére oklevél és
díjazás átadása) és a 25B táv rajtja (a résztvenni kívánók regisztrálása, részükre
térképvázlat és igazolólap átadása), valamint az 50 km-es táv egyik ellenőrzőpontja
(ellenőrző bélyegzés, frissítés).
A közterület használat alkalmából folytatott tevékenység rövid leírása:

A fenti tevékenységhez az igényelt terülten néhány kis asztalt és széket, csapadékos
időjárás esetén ezek fölé sátrakat (csővázas pavilont) kívánunk elhelyezni.
A kérelmezett közterületen folytatni kívánt tevékenységben részt vevő tagok, családtagok, alkalmazottak és
megbízottak:
Jakab Annamária, az egyesület elnöke, és az egyesület tagjai
.....................................................................................név .......................................................lakcím

A kérelmező tudomásul veszi, hogy:
- A kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is, hogy aki közterületet hozzájárulás
nélkül használja, az 59/1995. (X. 20.) Föv. Kgy. rendelete 15. § (4) bekezdése alapján szabálysértést követ el.
- A Budapest Főváros Közgyűlésének a fővárosi közterületek használatáról és rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Föv.
Kgy. rendelete 13. § (1) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni.
- A díjat a kérelmező a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

A kérelemhez igénylőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia:
• 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).
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• A közterület-használati díj befizetésének igazolását
• 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.
• Meghatalmazás, ha nem az ügyfél jár el személyesen.

Budapest, 2011.május 31.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jakab Annamária elnök
Teljesítménytúrázók Társasága
kérelmező (meghatalmazott) aláírása

A közterület-használat helye:

