
K Ö Z T E R Ü L E T H A S Z N Á L A T I  K É R E L E M  
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata  
Balatonmáriafürdő 
Gró f Szé ché nyi Imré té r 9. 
8647 
e-mailcím: ónkórmanyzat@balatónmariafurdó.hu 

 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, TÁRSADALMI ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, VALAMINT EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ESETÉBEN: 
 

Kérelmező neve: _______________________________________________________ Telefon: ____________________  

E-mail: _________________________________                       

Székhelye: __________irsz. __________________________________________helység__________________________________ (utca, tér) _____szám 

Levelezési címe: _________irsz. ______________________________________ helység_________________________________ (utca, tér) ____szám 

Cégjegyzék száma (cégek esetén kitöltendő): _____-____-____________ 

Vállalkozó nyilvántartási száma (egyéni vállalkozók számára kitöltendő): ___________________  

Adószáma: ____________-____-___ 

Kérelmező képviseletére jogosult neve: _________________________________________________   

Telefon: ______________________________ E-mail: ____________________________________              

 

MAGÁNSZEMÉLYEK ESETÉBEN: 

Kérelmező neve: _____________________________________Telefon: _______________________  

E-mail:_________________________________                 

Lakcíme: _______ irsz. _____________________________________________helység____________________________________(utca, tér)_____ szám 

Levelezési cím: ________________________________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jel:___________________  

Telefon: ______________________________ E-mail: ____________________________________                                

 

Közterület-használat ideje*: 20….. é v ____ hó  _____ naptó l – 20….. é v ___hó  ____ napig. 

Közterület-használat célja pl.: (u zléti éló kért, idé nyjéllégu  a rusí ta s, mózgó a rusí ta s, rékla mta bla kihélyézé s, é pí té si anyag 
ta róla sa):________________________________________________________________________________________________ 

Közterület-használat nagysága: _______________m2  

Közterület helye**: Balatónma riafu rdó , _______________________________ (utca, té r) ________sza m éló tti ja rda n, u ttéstén, zó ldtéru létén, vagy 

________________________________________________________ 

Kiegészítő közlendők: 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hózza ja rulók a ké rélémbén szérépló  adatóknak az élja ra s sóra n tó rté nó  félhaszna la sa hóz é s kézélé sé héz. 

…………………………………….. 
                   ala í ra s 
 

Kélt……………………………………………………………….. 

*Több időpont, vagy helyszín esetén kérünk listát mellékelni. 
**Helyszínt ábrázoló vázlat az igényelt területre vonatkozóan, amélyén szérépélnié kéll a környező utcáknak is, a 
közterület-használat pontos területnagysága é s a haszna lat mó dja mégjéló lé sé nék, valamint a szu ksé gés mé rétékkél élla tótt 
igé nyélt téru létnék, mé rétara nyósan, hógy annak kó rnyézéthéz viszónyí tótt nagysa ga, élhélyézkédé sé égyé rtélmu én 
méga llapí tható  légyén. 
 
 

 

mailto:onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu


T Á J É K O Z TAT Ó  

A közterület használatát különösen az alábbi jogszabályok szabályozzák: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 

használatáról szóló 5/2021. (V. 5.) számú önkormányzati rendelete, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény. A kérelemmel megadott adatok a közterület-használat elbírálásához és ellenőrzéséhez szükségesek. Az 

adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.balatonmariafurdo.hu/adatvedelem/  oldalon vagy személyesen: 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata (8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.) 

 Jelen tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint a 2011. 

évi CXII. törvényen alapul. 
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