
 
KÉRELEM 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek 

Közterület-használatához 

Iktató bélyegző helye: 

Kérelmező neve: 
Aláírásra jogosult neve: Telefonszám: 
Meghatalmazott neve: Telefonszám: 
Kérelmező születési helye:                      ideje:         év,       hó,    nap Anyja neve: 
Székhelye: FAX: 
Cégjegyzék/bírósági bejegyzés száma: e-mail cím: 
Adószám: 
Vállalkozói nyilvántartási száma:                                             
Őstermelői ig. száma: 
Bankszámla száma: 
Pénzintézet neve  
Közterület-használat ideje:      2021. év 12. hó          naptól –  2021. év 12. hó          napig 

Közterület helye: Budapest IX., …………………………………………………………………… 
gyalogjárda / útpálya / parkoló/ /egyéb:………………………… 

díszburkolat/ nem díszburkolat 
Közterület nagysága:  ………………….m2                 konténer esetén:  ……………. db 

Közterület-használat célja: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Megjegyzés: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek 
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító 
okirat másolata: 
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvány, aláírási címpéldány 
- gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, 

aláírási címpéldány 
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba 

vételüket igazoló okirat 
- őstermelők esetén: őstermelői igazolvány 

 

2. A közterület-használat elbírálásához szükséges vélemények, engedélyek: 
-forgalomtechnikai szempontból az illetékes szerv  írásbeli, dátummal és 
pecséttel ellátott véleménye, 
- közlekedésbiztonsági szempontból a rendőrhatóság véleménye, 
-pavilonra és teraszra vonatkozó kérelmek esetén a FKF Zrt. kötött települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződés, 
-építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy építési munkálatokkal 
összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott 
meghatalmazás, és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi 
hatósági engedély, 
- településképpel kapcsolatosan a kerületi főépítész véleménye 
- a vendéglátó üzletek esetén a kereskedelmi hatóság 15 napnál nem régebbi 
igazolása a bejelentett és nyilvántartásba vett nyitvatartási időről 

3. az igényelt területre vonatkozó - helyszínt ábrázoló vázlatát, amelyen szerepelnie kell 
- az utcában lévő szomszédos és szemben lévő épületeknek is, 
- a szükséges méretekkel ellátott igényelt területnek, méretarányosan, hogy annak környezethez viszonyított nagysága, elhelyezkedése egyértelműen 
megállapítható legyen, 
- a helyszínről készült fotó  
- az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei, 
- - rendezvények esetén a résztvevők tervezett létszámát, valamint a rendezvényhez telepíteni tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadály 
mentesítettek – darabszámát. 
  
Kérelmező jelen kérelem aláírásával nyilatkozik, hogy 
- a kérelem benyújtásának időpontjáig a Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzattal szemben (adó, lakbér, helyiségbérleti díj 
stb.) lejárt tartozása illetve teljesítetlen településképi kötelezése nem áll 
fenn. 
 

Kérelmező jelen kérelem aláírásával tudomásul veszi, hogy 
- a közterületen csak a jogszabályokban meghatározott termékek árusíthatók, 
- a megállapított közterület-használati díjat a jogosult a közterület tényleges 
használatra, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges 
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

Kérelmező tudomásul veszi, hogy a közterület használatot kizárólag a közterület-használati megállapodás aláírását követően, 
annak birtokában kezdheti meg. Kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben a közterületet a közterület-használati 
megállapodás megkötése előtt használja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló11/2015. (IV.28.) számú rendelet alapján természetes személy esetén 200.000 Ft-ig, jogi személy és 
jogi személységgel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
Budapest, 2021.  év…………………..hó………..napján. 
                                                                                                                              …………………………………………………………… 
                                                                                                                       Kérelmező (cégszerű) , vagy  meghatalmazott aláírása   

 


