
1. melléklet a 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez 

 
 

KÉRELEM 
közterület-használati engedély kiadására 

/Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!/ 
 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv esetében: 
 
Kérelmező neve: ................................................................ telefon: .................................... 
 
Kapcsolattartó ügyintéző neve: .......................................... telefon: .................................... 
 
Székhelye: irsz.: □□□□ helység: .................. (u., tér): ............................... szám: .............. 
 
Cégjegyzék száma: ….......................................................................................................... 
 
 
Adószáma: …....................................................................................................................... 
 
Bankszámlaszáma: 
…......................................................................................................................................... 
 
Számláját vezető pénzintézet neve: .................................................................................... 
 
Egyéni vállalkozó esetében: 
Kérelmező neve: ................................................................... telefon: ................................ 
 
Székhelye: irsz.: ….. helység: .......................... (u., tér): ............................... szám: ........... 
 
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: …......................................................................... 
 
Adószáma: …....................................................................................................................... 
 
Bankszámlaszáma: ….......................................................................................................... 
 
Számláját vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... 
 
Magánszemély és őstermelő esetében: 
 
Kérelmező neve: ...................................................................... telefon: ............................. 
 
Lakcíme: irsz.: ........helység: ................................ (u., tér): ........................... szám: ......... 
 
Születési helye: ................... ideje: ...... év .... hó .... nap, anyja neve: ................................ 
 
Őstermelői igazolvány száma: …......................................................................................... 
 
Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához szükségesek. Az adatokat a 
hatósági eljárás során a Pápai Polgármesteri Hivatal kezeli. 
 
 



KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ADATOK 
 
 

Közterület-használat ideje: ...... év ........... hó ....... naptól - ........ év …….... hó ...... napig 
 
Közterület-használat célja: ........................................................................................................... 
 
Igénybe venni kívánt közterület nagysága:.............................................................................. m2 
 
Igénybe venni kívánt közterület leírása, helye: ............................................................................. 
 
................................................ (utca, tér) ................... szám előtti: járdán, úttesten, zöldterületen  
 
vagy: 
....................................................................................................................................................... 
 
Kiegészítő közlendők: 
 
....................................................................................................................................................... 
 

Kérjük a mellékleteket csatolni, és a kérelmet aláírni szíveskedjen. 
 
 
Kelt: …..... év ....................... hó ............. napján 

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

                                                     KÉRELMEZŐ/ KÉPVISELŐ ALÁÍRÁSA 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 
A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia: 

- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében a 30 
napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy a nyilvántartásba vételét 
igazoló okiratot, 

- egyéni vállalkozó, családi gazdaság esetén a nyilvántartásba vételét igazoló okiratot,  
- őstermelő esetében az őstermelői igazolványt, 
- a használni kívánt területet ábrázoló vázlatot, amelyen szerepeltetni kell a környező 

földrészleteket, utcákat is,  
- építmény, létesítmény tervezett elhelyezése esetén az elhelyezni kívánt berendezés 

műszaki leírását és terveit, 
- vendéglátó-ipari terasz esetén a létesítéshez szükséges főépítészi hozzájárulást. 
 

A közigazgatási hatósági eljárásért nem kell illetéket fizetni. 


