Kecskemét Megyei Jogú
Város Polgármesteri
Hivatal
Jogi Osztály
Kecskemét, Kossuth tér 1.
Tel.: 76/513-525

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI
HATÓSÁGI SZERZŐDÉS
IRÁNTI KÉRELEM
(TERMÉSZETES SZEMÉLY)

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 7:45-12:00 és 13:0016:00 óráig
Szerda 13:00 – 16:00 óráig

Az adatlap letölthető a www.kecskemet.hu honlap e-ügyintézés almenüből.
Kötelező mellékletek felsorolása a hátoldalon!
Kérelmező neve: ________________________________________________________
Állandó lakhelyének címe: __________________________________________________
Születési helye és ideje: ___________________________________________________
Anyja neve: _____________________________________________________________
FELIR azonosító(őstermelő): _______________________________________________
Adóazonosító száma/Adószám: _____________________________________________
Számlaszám: ___________________________________________________________
A közterület-használat helye:
__________________________________________________________________________
A közterület-használat célja és módja:
__________________________________________________________________________
A közterület-használat területigénye:
_________m2
Az igénybevétel tervezett időpontja:
kezdete: 20__/____/____; vége:20__/____/____
Megjegyzés:
__________________________________________________________________________

Kecskemét, ____________________________

Ajánlattevő olvasható aláírása
Postacíme: _________________________________
Telefonszáma: _______________________________
Elektronikus levélcíme (e-mail): ________________

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2022. (IV.28.)
rendelete a közterületek használatáról megtekinthető, vagy letölthető a
www.kecskemet.hu honlapról.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek
használatáról szóló 5/2022. (IV.28.) önkormányzati rendeletének 11. § (2) bekezdése
szerint az ajánlathoz mellékelni kell:
•

a helyszínrajzot vagy vázlatot 1 példányban, a közterület-használat helyének
megjelölésével, méretezésével,

•

a közterület-használat építmény elhelyezése céljára szolgál, a berendezés terveit
1 példányban olyan méretarányban, amely a részleteket, a betűforma és a felirat
egységes megjelenését, a színek megjelölését is egyértelműen ábrázolja, vagy az
arról készült fényképet 1 példányban, és vendéglátó üzletek vonatkozásában

•

a vendéglátó üzletben keletkezett, a kérelemben meghatározott és a szolgáltató
felé bejelentett mennyiségű hulladék tárolását segítő hulladéktároló edények
ürítésére vonatkozó külön hulladékszállítási szerződést.

A közterület-használati eljárásban az eljáró hatóság a közterület használat jellegéből
adódó szakkérdésekben a polgármesteri hivatal tárgy szerint illetékes szakmai
osztályainak szakmai véleményeit, állásfoglalásait veszi figyelembe, különös tekintettel:
•

főépítészi szakmai véleményt a vendéglátóipari előkert bővíthetősége,
felújíthatósága, elhelyezhetősége, valamint annak városképbe illeszkedésének
esztétikai szempontok szerinti vizsgálata tárgyában,

•

közút területét érintő közterület-használat esetében a kezelő hozzájáruló
nyilatkozatát.

Kecskemét Megyei Jogú Város főépítészének elérhetősége: Kecskemét, Kossuth tér 1.
Félemelet 25.; telefon: 76/ 512-218; e-mail: foepitesz@kecskemet.hu
Az állami közútakra vonatkozó közútkezelői hozzájárulást az alábbi címen lehet
beszerezni:
a) önkormányzati tulajdonban lévő utak esetén Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Közterületfenntartási és Beruházási Osztályán (Kecskemét,
Kossuth tér 1.; telefon:76/513-578; e-mail: kozteruletfenntartas@kecskemet.hu)
b) állami kezelésű utak esetén Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei
Igazgatósága Titkárságán (Kecskemét, Bocskai utca 5.)
Telefon: 76/ 819-360; e-mail: info@bacs.kozut.hu

