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KÉRELEM
KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNT
Ezúton kérem Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterét / Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságát, hogy az alábbiakban megjelölt közterületre, és időtartamra közterülethasználatot engedélyezni szíveskedjen.
NYILVÁNTARTÁSI ADATOK:
Engedélyt kérő (magánszemély/társas vállalkozás) neve:…………...............................................................
Engedélyt kérő magánszemély születési helye, ideje, anyja neve:…………………………………………..
Engedélyt kérő bejelentett lakcíme/székhelye:……………………………………………………….…......
Engedélyt kérő telefonos/elektronikus elérhetősége:………………………………………………..………
Engedélyt kérőt társas vállalkozás cégjegyzékszáma:…………………………………………….………...
Engedélyt kérő adóazonosítója/adószáma:……………………………………………………….…………
Engedélyt kérő társas vállalkozás képviseletére jogosult neve:…………………………………..…………
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ADATOK:
Közterület-használattal érintett közterület címe:...……………………………………………………….…
Igényelt közterület nagysága (m2):………………………………………………………………….………
Közterület-használat tervezett időtartama:…………………………………………………………….……
Közterület-használat célja:…………………………………………………………………………….……
Alulírott…………………………, mint Engedélyt kérő, illetve az Engedélyt kérő képviseletére jogosult
személy kijelentem, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzattal szemben semmilyen
jogcímen nem áll fenn tartozásom, illetve az általam képviselt Engedélyt kérőnek nem áll fenn tartozása.
Hozzájárulok, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági Főosztály Adóigazgatási Osztálya a Vagyongazdálkodási Osztály részére a közterület-használati szerződés megkötése/módosítása
/meghosszabbítása* céljából tájékoztatást adjon arról, hogy az általa kezelt adónemeken (gépjárműadó,
építmény és telekadó, települési adó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) 2017. év ……….. hó ... napján adótartozást, illetőleg behajthatatlanság címén törölt, ugyanakkor
el nem évült adótartozást a terhemre, illetve az általam képviselt Engedélyt kérő terhére nyilvántart-e,
illetve tartozás fennállása esetén annak összegéről is. A 2011. évi CXII. törvény 5. §-a szerint hozzájárulok, hogy mindkét említett osztály a jelen nyilatkozatban általam megadott nyilvántartási és közterülethasználattal kapcsolatos adatokat kezelje.
A saját nevemben, illetve az általam képviselt Engedélyt kérő nevében egyúttal kijelentem, hogy a helyi
adóhatóság felé a bevallástételi kötelezettségemnek eleget tettem/elmulasztottam/ilyen kötelezettség előbbiekkel kapcsolatban nem terhel.*
BENYÚJTÁSRA KERÜLŐ MELLÉKLETEK (a megfelelő szám bekarikázandó):
1.) Közterület-használat pontos helyének megjelölése helyszínrajzon.
2.) Az igénybe venni kívánt területnagyság méretarányos vázlatrajzon.
Budapest, 2017.
…………………………………
Kérelmező
*megfelelő rész aláhúzandó
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VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY JAVASLATA:

1.) Hozzájárulás megadását JAVASLOM
2.) Hozzájárulás megadását NEM JAVASLOM

……………………………………….
Osztályvezető

POLGÁRMESTER/GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG DÖNTÉSE:

1.) A tulajdonosi hozzájárulás megadását ENGEDÉLYEZEM.
2.) A tulajdonosi hozzájárulás megadását NEM ENGEDÉLYEZEM.

………………………………………
Engedélyező
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