ÚJFEHÉRTÓ VÁROS
JEGYZŐJE
4244 Újfehértó, Szent I. u.10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: jegyzo@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu

Kérelem Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek
használatához
RENDEZVÉNYEK TARTÁSA ESETÉN
A KÉRELMET NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni.

Illetékbélyeg
helye

(3.000 Ft)
1. Gazdasági társaságok esetében
Igénylő neve*: …......................................................................... Telefon*:....................................
Címe/Székhelye*:
.........................................................................................................
E-mail címe:......................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma*: …............................................................. Adószáma*:..................................
Bankszámla száma*: ……………………………………………………………………………..
Aláírásra jogosult: ….........................................................................................................................
2. Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetében
Igénylő neve*: ….......................................................................... Telefon*:...................................
Címe*:
.................................................................................................................
Születési helye és ideje*: ..............................................Személyi ig. száma:..................................
Anyja neve*: ….......................................... Adóigazgatási azonosító száma:..................................
E-mail címe: ….................................................................................................................................
Bankszámla száma: ………………………………………………………………………………..
3. A tervezett rendezvény
Célja*:

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

Helye*:

Újfehértó, ......................................................................................Hrsz:.........................

Ideje*:

20........ év ..................................hó ….......... naptól
20........ év …..............................hó ….......... napig
ez összesen …......... nap

4. A rendezvényen várhatók létszáma*: ...….….. fő
5. A rendezvény zavartalan lebonyolítását biztosító rendezők száma*: ...….….. fő

______________________________________________________________________________
* kötelezően kitöltendő adatok

3. A tervezett rendezvény
Napirendje, programja*:
…………… - tól …………… -ig ……………………………………………………...…………..
…………… - tól …………… -ig ……………………………………………………...…………..
…………… - tól …………… -ig ……………………………………………………...…………..
…………… - tól …………… -ig ……………………………………………………...…………..
…………… - tól …………… -ig ……………………………………………………...…………..
…………… - tól …………… -ig ……………………………………………………...…………..
6. A rendezvényt szervező szerv vagy személyek és a szervezők képviseletére jogosult személy;
neve*: ................................................................................................................................................
címe*:
............................................................................................................................
telefonszáma*: ..................................................................................................................................
7. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma,
megnevezése (4):
…........................................................................................................................................................
8. A tevékenység folytatása során keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének módja
(amennyiben releváns) *:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. A rendezvény műszaki-technikai igényeinek felsorolása*:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. Élet-és balesetvédelmi technológiai leírás:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Alulírott, nyilatkozom, hogy a rendezvény során elhelyezett berendezéseket (pl: műszaki
berendezések, állványok, stb.) kizárólag saját felelősségemre használom. Egyben nyilatkozom,
hogy tevékenységemmel okozott minden személyi sérülésért és vagyoni kárért a felelősséget
minden tekintetben vállalom. Tudomásul veszem egyben azt is, hogy a bekövetkezett személyi és
vagyoni kár megtérítéséért – kárösszegre tekintet nélkül – korlátlan megtérítési kötelezettséggel
tartozom.
Kelt: ............................................,

.

.

........................................................
(cégszerű) aláírás
________________________________________________________________________________
* kötelezően kitöltendő adatok

A kérelemhez mellékelni kell:
-

-

azonosításra alkalmas méretarányos helyszínrajzot, vagy vázlatrajzot a közterület-használat
helyének, nagyságának megjelölésével;
építmény, létesítmény, berendezés, esetén annak megjelenését és anyaghasználatát bemutató
terveket, leírást, vagy arról készült fotódokumentációt;
kulturális rendezvény, búcsú, vásár, cirkuszi és mutatványos tevékenység és egyéb
rendezvény esetében a terület takarítására vonatkozó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot;
fenyőfa árusítás esetén a fenyőfa származását bizonyító okiratot;
mutatványos tevékenység esetén a berendezésre vonatkozó érvényes biztonságtechnikai
jegyzőkönyvet, tanúsítványt
a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító, valamint a
tevékenységhez szükséges egyéb okirat másolatát,

