Balatonszepezd Község Önkormányzata

Polgármesterétól

8252 Balaton§zepezd, Árpád u,27

Tel.íax: 871468 591 www,balalonszeDezd,hu balatonszeoezdoh@lonl]ne,hu

ügy,íéfogadáS: hétfó 8 30-11,00

llletékbé]yeg
helye
3.000,- Ft

Köztefilet hasznáIoíi h ouájáru lús irdnti kérelem
Kérelmezó (gazdasági társaság esetén cégneve, és a felelős ügyintéző neve):

kére|emmel

foldulok Balatonszepezd közsóg Polgármesteréhez, hogy aZ alábbi tevékenységre a megjelölt
helyen, a megielölt időtanamra és célból a köZterülelhasználatát
1

,

engedélyezni szívesked,jen.

Kérelmező állandó lakóhelye, teleplrelye, telelbnszáma:

2

Kö/erijlet-has7nálálcéljá:

3,

KöZterülethasználat

4.

KöZterület-használat

időtartama:

helye (igénybe vennj kívánt közteriile1 pontos meghatározása,

egyéúelúűleíússal vagy hely

szírrraj zzal):

5.

KöZteriilet-használat

o.

A 1eVeken)sé! reg/eseben rÉszt \eVó seglto c\aládIagok. alLclmazottali ne\e. cimeI

7. lla
8. A

a

módja (tábla, asztal, standar stb.) és méfiéke (m2):

kéIelmező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, adószána:

köáerűiet_használati dúa1
egy

összegben

két részletben

kívrinom megfizetni (megfelelőt aláhúzni).

Biintetőjogi felelősségem tudatában kijclcntem. hogy
megl'elelnek.

a

közölt

adatok

a

valóságnak

j=
9

Önkormányzaia
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Ba|atonszepezd Község

8252 Balalonszepeld, A'pád U 27
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balatonszeoezdDh(o1-onln€,hU

ÜgyfeLfogadás hétfó8,3011,00

Kiielentom, hogy Balatonszepezd község Ónkonniinyzata Képviselő{€stülctólrck a
közteúletek haszrálatáról és aZ üZemképtelen jámiivek elhelyezésének rendiéről szóló
,../2006, (.,,.,,.,)

Kt.

számú rendeletében foglaltakat ismeren, az abbaD foglaltakat a

hozzájárulás megadása esetál magamla nezvc kötelezőnek ismerem el.

A kérelernhez mellékelni kell:

1) Hildetőberendezés és kirakatszekrény ell,iolyezése esetén:

a) térképkivonatot,
b) M:1:500-as léptékűhelyszínrajzo1 a

berendezés helyének megjelölésével,

méretezéséve1,

berendezés terveit olyan méretalányban, amely a Észleteket is egyéItelnűen
ábrázolja (betúforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek meg|elölése).
vagy a berendezés fényképét,
2) Ha a köZteriilet használata építésimunka végzésévelkapcsolatos. rnellékelni kell a
helyszímajzot, M: 1:1000, vagy M: ]:500-as léptékben az építményheiyónck pontos
megjelölésévcl. és az építésiengedély másolalát.
3) Arubemutató esetén mellékelni kell lrelyszí ajzot M: 1:500-as léptékben az ií,Lrbemutató
helyének pontos megjelölésével,
4) Alkalmi és mozgóifuusítás esetén csatolni kcl]
a) az elárusító-berendezés elbíráásra alka]mas terveit, vagy fényképót,
b) helyszínrajzot
c) adott termék értékesítésérevonatkozó engeclély

c) a

BalatonsZepezd,

kérelmező aláírása

