KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉRELEM
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő közterület használatához
Kérelmező neve:
Törvényes képviselőjének a neve:
Kérelmező születési helye és ideje:
Kérelmező anyja neve:
Kérelmező székhelye / lakóhelye:
Kérelmező / képviselője telefon / fax
száma:
Kérelmező adóazonosító jele / adószáma:
Kérelmező cégjegyzékszáma /
nyilvántartási száma:
Kérelmező vállalkozói / őstermelői
igazolványszáma:
Közterület-használat kezdete:

Közterület-használat vége:

Közterület-használat helye:

Közterület-használat helyének típusa:

gyalogjárda

útpálya

parkoló

egyéb:
Igénybe venni kívánt közterület
méretének megjelölése:
Közterület-használat célja:

négyzetméter vagy

darab
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A KEZDEMÉNYEZŐ A JELEN KEZDEMÉNYEZÉS ALÁÍRÁSÁVAL TUDOMÁSUL VESZI A
KÖVETKEZŐKET:
1. A kérelem előterjesztése nem jogosítja fel a közterület használatára.
2. A közterület használója közterület-használati díjat köteles fizetni.
3. Aki közterületet jogellenesen használ, köteles azt megszüntetni és kártalanítás nélkül a közterület eredeti
állapotát saját költségén helyreállítani. E kötelezettségek elmulasztása a használati díj, a helyreállítás
költségei megfizetését, továbbá bírság kiszabását eredményezi, ez utóbbi magánszemély esetében
10 000-500 000 Ft-ig, jogi személy esetében 1 millió Ft-ig terjedhet, és többször is kiszabható.

Kelt: ........................, ............. év ..................... hónap ......... nap

kezdeményező
(cégszerű) aláírása

A KÉRELEMHEZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
Gazdasági társaság aláírási címpéldányának egyszerű másolata.
A használni kívánt közterület elhelyezkedését és nagyságát feltüntető méretezett helyszínrajz,
amelyen szerepel a határoló közterületek megnevezése is.
Az eljárási illeték befizetését igazoló bizonylat másolata.
Zöldfelület használata esetén fényképekkel kiegészített állapotfelmérési dokumentáció.
Ha a közterületet nem a közterületen álló felépítmény (épület vagy pavilon) tulajdonosa használja,
a felépítmény tulajdonosa és a harmadik személy között létrejött, a felépítményben folytatott
tevékenységre vonatkozó megállapodás.
A rendezvények esetében a keletkező hulladék elszállításáról szóló szerződés.
A közút kezelőjének a hozzájárulását, ha a tevékenység csak közútkezelői hozzájárulással
gyakorolható, és azt nem a jegyző adja ki
[Budapest Közút Zrt. 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.].
A közút igénybevétele esetén a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás
[Budapest Közút Zrt. 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.].
A világörökség, kulturális örökség részét képező területeken a műemlékvédelmi hatóság
engedélye.
Mozgóboltból történő vendéglátás esetén a tevékenység folytatására szolgáló jármű látványterve.
Zöldség-gyümölcs árusítása esetén az árusítóhely látványterve, vendéglátó-ipari terasz és
vendéglátó-ipari előkert esetén a terasz és az előkert látványterve is.

Adatkezelési tájékoztató
Tisztelt Érintett!
A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) által az Önkormányzat
tulajdonában álló közterületek használatához való hozzájárulás tárgyában lefolytatott eljárás során az Ön által megadott személyes
adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet
(a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával az alábbiak szerint használjuk fel:
1. Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, székhelyének címe: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
Elektronikus levélcím: hivatal@zuglo.hu, telefon: +36 1 8729 100
2. Adatvédelmi tisztviselő:
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2., elérhetőség: adatvedelem@zuglo.hu
3. Az adatkezelés jogalapja:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
30/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 21. §-a.
4.
A kezelt adatok köre: a kérelmező természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja
születési családi és utóneve) lakóhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, telefonszáma, elektronikus levélcíme.
5.
Az adatkezelés célja: a közterület-használat iránt benyújtott kérelmek elbírálásához és a hatósági szerződés megkötéséhez
szükséges adatok kezelése.
6.
Az adatkezelés időtartama: az eljárás alatt az iratkezelés szabályai szerint, hatósági szerződés megkötése esetén a szerződés
megszűnését követő 5 évig.
7.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a polgármesteri hivatal illetékes dolgozója fér hozzá a hatósági
eljárás lefolytatása érdekében. A személyes adatok a közterület használat ellenőrzése céljából megküldésre kerülnek az Önkormányzat
közterület-felügyeleti feladatait ellátó szervnek, továbbá végrehajtás céljából az önálló bírósági végrehajtó részére.
8. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról,
hogy
a) mely személyes adatait,
b) milyen jogalapon,
c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében,
d) milyen forrásból,
e) mennyi ideig kezeli,
f) az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a személyes adatait. Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségén
teljesíti.
8.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségén keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely
személyes adatát.
8.3. A törléshez való jog
Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a
törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.
8.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
ha
a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen,
b) az érintett vitatja az adatok pontosságát,
c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását,
d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei
érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez.
Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az
adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az a)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a
kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.
8.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a
személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
9. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói
Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu
email címen.
A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak a megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
vizsgálatát kezdeményezheti. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf.:
5., Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web oldala:
https://www.naih.hu.
A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.

