
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatára 

 
 
Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat a Budavári Önkormányzat Képviselő-
testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 5/2018. 
(IV.13.) rendelet (továbbiakban: Ör.) III. fejezetében foglaltaknak megfelelően pályázatot hirdet. A 
pályázatot Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában 
lévő, az 1. mellékletben felsorolt közterületeken kijelölt helyszínekre, időtartamokra, tevékenységekre 
és közterület-használati díjak összegére a jelen pályázati felhívás alapján lehet benyújtani.  
 
1. A pályázat benyújtásának módja: 
 
A pályázat kiírására a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 5/2018. (IV.13.) rendelet III. fejezetében 
foglaltaknak megfelelően kerül sor. 
 
A pályázatot írásban, zárt, jeligével ellátott borítékban kell a kiíróhoz eljuttatni személyesen vagy 
postai úton. A postai úton benyújtott pályázatoknak a pályázat benyújtására nyitva álló 
határidőben megjelölt időpontig kell beérkezni a Polgármesteri Hivatalba.  
 
A borítékban kell elhelyezni a kiírás 2. számú mellékletét képező nyomtatványt, a 3. számú 
mellékletben lévő nyilatkozattal és az alábbi 3. pontban írt igazolásokkal, a 4. számú adatvédelmi 
nyilatkozattal, valamint a megpályázott tevékenységtől függően a 6. pontban írt egyedi feltételekkel 
együtt. A zárt borítékon kizárólag a pályázó jeligéje és az igényelt közterület, 1. számú mellékletben 
található sorszáma szerepelhet. 
 
A pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2019. március 18. 12.00 óra 
A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 
földszint)  
Postacím: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1250 Bp. Pf. 35.  
A beérkezett pályázatok bontásának ideje: 2019. március 19. 13.00 óra 
A beérkezett pályázatok bontásának helye: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri 
Hivatal I. emelet 114. szoba 
 
A pályázati felhívás és mellékletei letölthetőek a www.budavar.hu honlapról a Pályázatok menüpont 
alatt vagy beszerezhetők az Ügyfélszolgálati Irodán. 
 
Hiánypótlásnak helye nincs, kizárólag a jelen pályázati feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött és 
határidőn belül beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.  
 
2. A pályázati díj 
 
A pályázati díj a megpályázott helyre megállapított alapdíj általános forgalmi adóval növelt összege, 
melyet a pályázat benyújtása előtt az Önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett, 12010154-
00379598-00100000 számú letéti elszámolási számlájára kell megfizetni készpénz-átutalási 
megbízáson vagy banki átutalással; a közlemény rovatba "pályázati biztosíték” szöveget és a pályázó 
nevét kell írni. 
 
Azon helyszínek esetében, ahol külön alapdíj került megállapításra a főszezon valamint a főszezonon 
kívüli időre, pályázati díjként elegendő a főszezonon kívüli meghatározott díj általános forgalmi adóval 
növelt összegét megfizetni. 
 
A befizetett pályázati díj összege a pályázat nyertese által fizetendő közterület-használati díj 
összegébe beszámít. A többi pályázó részére a pályázat elbírálását követő 8 banki napon belül 
visszafizetésre kerül (egyeztetés érdekében telefonszám megadása szükséges). 
 
3. A pályázathoz szükséges igazolások 
 
A pályázat benyújtásához mellékelni kell az alábbi igazolásokat vagy azok hiteles másolatát, 
kizárólag ezek hiánytalan megléte esetén minősül érvényesnek a pályázat. Hiteles másolatnak 
minősül a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán az eredeti okirat bemutatásával egyidejűleg 
készített másolat. 

http://www.budavar.hu/
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3.1 A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges valamennyi hatósági engedély, igazolás 
rendelkezésre áll. 
 
Igazolás módja:  

 hatósági engedélyek hiteles másolata, 

 egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási szám vagy vállalkozói igazolvány hiteles másolata, 

 gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat.  
 

3.2 A pályázati díj megfizetésének igazolása (csekk, banki átutalási bizonylat). 
 

3.3 Amennyiben a pályázó nem szerepel a köztartozás-mentes adózók listáján, szükséges a 30 
napnál nem régebbi, „nullás” azaz nemleges igazolás az állami (NAV) és az önkormányzati 
adóhatóságtól (állandó lakcím vagy székhely szerinti polgármesteri hivatal). 
 
4. A pályázat elbírálása 
 
A határidőben beérkezett pályázatok bontására 3 tagú bizottság jelenlétében kerül sor. 
 
A bizottság tagjai a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül kerülnek ki, akiket a Budapest I. ker. 
Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzője jelöl ki. 
 
A pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelő pályázatok közül kerül kiválasztásra az a pályázó, 
aki a pályázat során meghatározott feltételekkel kizárólagosan lesz jogosult benyújtani a közterület-
használati hozzájárulás iránti kérelmet. 
 
Bírálati szempont: az érvényesnek minősített pályázatok közül, a legmagasabb ajánlati ár a 
legkedvezőbb. Az 1. számú mellékletben szereplő alapdíjnál alacsonyabb összeget ajánlani nem 
lehet, az ilyen pályázat érvénytelennek minősül. 
 
A közterület-használat részletes feltételeit az Ör. és jelen pályázati felhívás 5. számú melléklete 
„határozat-minta” tartalmazza. Ezek megismerését és elfogadását a pályázó a Nyilatkozat aláírásával 
igazolja. 

 
5. További feltételek 
 
A pályázat nyertesének a kérelmezett időtartamra a pályáztató által megállapított alapösszeg és a 
végső ajánlat közötti különbözetet, a bírálatot követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat részére 
be kell fizetni és a befizetés igazolását az Ügyfélszolgálaton be kell mutatni, vagy a közterület-
használati hozzájárulásban feltüntetett e-mail címre meg kell küldeni. Ennek elmulasztása a 
pályázaton elnyert jogosultság és a befizetett pályázati díj elvesztésével jár. 
 
Aki a pályázaton elnyert jogosultság alapján benyújtott közterület-használati hozzájárulás iránti 
kérelmet nem nyújtott be vagy a kérelmét visszavonta, ugyanarra a helyszínre, tevékenységre az 
adott tárgyévben újabb pályázat kiírása esetén azon nem vehet részt, újabb kérelmet nem nyújthat be. 
 
Amennyiben a közterület-használatot a pályázat helyszínein előre nem látható fejlesztési, felújítási 
munkálatok akadályozzák az Önkormányzat köteles azonos feltételek mellett másik helyszint 
felajánlani. Amennyiben a felajánlott helyszínt a pályázat nyertese nem fogadja el, a közterület-
használatára elnyert jogosultság megszűnik, azzal összefüggésben az Önkormányzat felé kárigénnyel 
nem élhet. 
 
A pályázat nyertese a közterület használatáért köteles a díjat előre megfizetni a teljes időtartamra, 
több hónapot érintő közterület-használat esetén kérheti a díj havonkénti megállapítását is. A 
díjszámításnál, a kérelmezett időszak vonatkozásában minden megkezdett hónapot egész hónapként 
kell számítani. A közterület-használati díjat minden esetben egész hónapra kell megfizetni, függetlenül 
attól, hogy a pályázó/kérelmező tevékenységének időtartama nem egész hónapra szól. 
 
A pályázaton nem vehet részt az, aki az Ör. 6. § (17) bekezdés a., b., c., pontjában foglaltaknak nem 
felel meg: 
a) akinek korábbi közterület-használatból származó, lejárt teljesítési határidejű közterület-használati 

díj tartozása, vagy az önkormányzat felé adótartozása, lejárt teljesítési határidejű helyiség bérleti 
díj tartozása, illetve bírságfizetési kötelezettsége áll fenn, a lejárt esedékességű tartozás 
megfizetéséig, 
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b) akivel szemben a közterület-felügyelet egy éven belül legalább három alkalommal eljárt a 
közterület-használati hozzájárulásban foglaltak be nem tartása, illetve engedély nélküli használat 
miatt, 

c) akivel szemben a közterület jogosulatlan használatával összefüggő szabálysértési vagy bűntető 
eljárásban marasztaló döntés született. 
 
 

6. A pályázható tevékenységekhez kapcsolódó további információk 
 
6.1. fenyőfa árusítás (1.-2. pont) 
A meghirdetett területekre kizárólag 1-1, azaz egy-egy pályázó kaphat közterület-használati 
hozzájárulást. 
Mindkét helyszín esetében a közterület-használattal érintett terület maximum 100 m

2
, azonban a 

pályázó ennél kisebb területre is pályázhat. 
 
6.2. Turisztikai távcső (3. pont) 
A négy helyszínen lévő távcsöveknek működőképesnek kell lennie. 
 
6.3. Információs szerkezet (4. pont) 
A két helyszínen lévő információs szerkezetnek működőképesnek kell lennie. 
 
6.4. fotózás madárral (5. pont) 
A tevékenység az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, valamint a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény betartása mellett folytatható. 
 
6.5. Portrérajz helyben történő készítése (6. pont) 
A pályázat nyertese kizárólag a megpályázott helyszínen, személyesen végezhet portrérajzolást. 
Helyben festés és a pályázó által korábban készített festmény vagy rajz árusítása TILOS. 
Olyan magánszemély pályázhat, aki rendelkezik: 

a) iparművészeti, népi-iparművészeti képesítéssel 
igazolás módja: okirat, oklevél hiteles másolata, 

b) főiskola vagy egyetem képzőművészeti karának legalább másod éves hallgatója,   
igazolás módja: 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 

sorszám helyszín tevékenység alapdíj/hó (nettó) időtartam megjegyzés 

1. 
Horváth kert 

(a szökőkút mellett) 
fenyőfa árusítás 2.000.- Ft/ m

2
 

2019. december 1-24. 
között 

maximum: 100 m
2
 

2. 
 

Vérmező u. – Ostrom u. ker. 
a járdaszigeten 

fenyőfa árusítás 2.000.- Ft/ m
2
 

2019. december 1-24. 
között 

maximum: 100 m
2
 

3. 

Halászbástya déli bástyája,  
Sikló felső állomása,  

Anjou bástya a Hadtörténeti 
Intézet előtt 

2+1+1 = 4 db turisztikai távcső 
elhelyezése 

40.000.- Ft 

 
2019. május 1-től 
2020. április 30.-ig 

 
 
 

 

4. 
Szentháromság tér, 
Sikló felső állomás 

előtt 

1 + 1 = 2 db információs 
 szerkezet elhelyezése 

40.000,- Ft  

5. Szent István szobor mellett fotózás 1 db madárral 
főszezon 70.000.- Ft 

főszezonon kívül  
30.000.- Ft 

főszezon: 
2019. május 1.-jétől 

2019. szeptember 30-ig 
 

főszezonon kívül: 
2019. október 1-től 
2020. április 30-ig 

6. 
Tárnok utca 15. sz. (park) 

mellett 
portrérajz helyben történő 

készítése 
50.000.- Ft 

2019. május 1-től 
2019. október 31-ig 

2 m
2
 valamint a portrérajzoláshoz 

szükséges 2 db szék által elfoglalt 
terület 

 



 
2. melléklet 

 
Nyomtatvány 

 
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 

tulajdonában lévő közterületek használatára kiírt pályázathoz 
 

 
I. A pályázó adatai 

 
Természetes személy pályázó esetén: 
 
név:…………………................................................................................................................................... 

születési név: ............................................................................................................................................ 

születési hely, idő: …............................................................................................................................... 

anyja neve:................................................................................................................................................ 

személyi igazolvány szám: ....................................................................................................................... 

lakcím:....................................................................................................................................................... 

telefonszám:.............................................................................................................................................. 

 
Gazdasági társaság pályázó esetén: 
 
megnevezés:…..………………………………………………………………………………………………….. 

képviseletre jogosult személy neve:……………………………………..……………………………………… 

székhely/telephely:………………………………………………………………………………………………... 

elektronikus elérhetősége…..…………………………………………………………………………………... 

adószám:………........................................................................................................................................ 

cégjegyzékszám: …………………………………………………………………………………………………. 

bakszámlaszám: …….……………………………………………………………………………………………. 

telefonszám:.............................................................................................................................................. 

 
II. A pályázatra vonatkozó adatok: 

 
pályázati felhívás 1. számú melléklete szerinti sorszám: …….……………………………………………… 

helyszín: Budapest I. kerület  …..................................................... 

terület nagysága: ................ m
2
 

tevékenység:.............................................................................................................................................. 

igénybevétel időtartama: ......................................................................................................................... 

alapdíj (nettó): ………….………………Ft, azaz ………………....................................................... forint 

megajánlott  összeg (nettó) ………….………… Ft, azaz  ............................................................. forint 

 

Budapest, 2019.  
 
 
 
 
 
                                                                                 ……………………………………………………… 
                                                                              aláírás  
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3. melléklet 

 
N Y I L A T K O Z A T 

 
Alulírott _____________________________ (lakcím:________________________________,  
 
an.:______________________________, szül.hely, idő:_____________________________)  
 
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat által közterület-használatára kiírt pályázaton 
részt kívánok venni a kitöltött „Nyomtatvány”-on megjelöltek szerint. 
 
Nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket megismertem és megértettem, azokat tudomásul veszem, 
azokat magamra nézve kötelező érvényűnek tartom és elfogadom. A Budavári Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 5/2018.(IV.13.) önkormányzati rendeletben 
foglaltakat és a közterület-használatra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokat ismerem, azokat 
betartom. 
 
A pályázati feltételek szerinti jogosultságokkal rendelkezem, melyekre vonatkozó igazolásokat a 
pályázatomhoz csatoltam. 
 
 
 
Budapest, 2019.  
 
 

......................................................... 
aláírás 
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                                                                                 4. melléklet  
 

NYILATKOZAT 
a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról 

 
Alulírott, 
Családi és utónév: _________________________________________________________________ 
Születési hely, idő:__________________________________________________________________ 
Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________ 
Lakcím: __________________________________________________________________________ 
Telefonszám: _____________________________________________________________________ 
E-mail cím: _______________________________________________________________________ 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat (a továbbiakban: Adatkezelő) részére, közterület-használati pályázat benyújtása 
céljából tett és jelen nyilatkozatban közölt adatokat, a cél megvalósításhoz és dokumentálásához 
szükséges mértékben és ideig kezelje.  
 
Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatokat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő 
tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében adtam meg, továbbá, hogy ezen 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Tudomásul veszem, hogy a jelen adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja az 
Adatkezelő által önként vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, 
azonosítás és kapcsolattartás, kommunikáció. 
 
Hozzájárulásomat adom, hogy Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt 
küldjön.  
 
Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő 
átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. 
 
Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.  
Tudomásul veszem, hogy az alábbi elérhetőségen az adataim kezelésével kapcsolatban írásban 
tájékoztatást kérhetek, kérhetem a hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, korlátozását.  
 
Amennyiben úgy ítélem meg, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatos jogsérelem ért, az 
illetékes bírósághoz fordulhatok, vagy vizsgálatot kezdeményezhetek a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál, (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
ugyfelszolgalat@naih.hu,+36-1-3911400, www.naih.hu) ennek során dönthetek úgy, hogy a pert a 
lakóhelyem, vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszék előtt indítom meg. 
 
Jelen hozzájáruló nyilatkozat a mai naptól hatályos. 
 
Budapest, 2019. __________________________ 
 

A nyilatkozattevő családi és utóneve neve saját kezűleg olvashatóan írva:  

________________________________________ 
 

A nyilatkozattevő saját kezű aláírása:  

________________________________________ 
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5. melléklet 

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy 

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  
 
Ügyiratszám: BDV/        -   /2019                 Tárgy: pályázati közterület használat 
Ügyintéző: dr. Vörös Mária                                                        
Tel.: +36/1/225-7272 

Határozat 
 
név…………………………. (lakcím/telephely, képviselő neve, cégkapu elérhetősége, adószám, a 
továbbiakban: Jogosult) a 2019. március 18-án lezárult pályázat nyertesének kérelmére, a Budapest I. 
kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő, a pályázati helyszínek között ….. sorszámmal jelölt 
helyszín

 
közterület használatához a  

 
……..  és ..…… közötti időszakban 
…………….tevékenység céljából 

hozzájárulok. 
 

A Jogosult köteles a 2019………-én készült pályázati jegyzőkönyvben foglaltak szerint az igénybe 
vett közterület használatáért ………. Ft, azaz ………………….. forint közterület-használati díjat fizetni 
a kézhezvételétől számított 15 napon belül készpénz-átutalási megbízáson vagy banki átutalással az 
Önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett, 12010154-00379543-00200007 számú közterület 
használati díj számlájára. A befizetés tényét az Önkormányzat Városüzemeltetési Irodáján 
személyesen vagy a varosuzemeltetes@budavar.hu igazolni kell.  
 
Amennyiben a fent megadott határidőn belül nem kerül sor az adott időszakra megállapított közterület-
használati díj megfizetésére, a közterület-használat jogellenesnek minősül. 
 
A használatba adott közterületen folytatható tevékenység kizárólag a szükséges hatósági, illetve 
szakhatósági engedélyek beszerzése után kezdhető meg, illetve azok birtokában folytatható, valamint 
azokban foglalt előírások betartása esetén érvényes. 
 

 A Jogosult a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen 
elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 
 
A Jogosult képviselője: …………………..                       elérhetősége:+36/……………….. 
 
Ha a Jogosult a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt 
meghaladó mértékben használja, engedély nélküli közterület-használatnak minősül és a Jogosult 
köteles a tulajdonos, vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul 
megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterületet eredeti állapotának megfelelően 
helyreállítani, az elhelyezett dolgot eltávolítani. 

E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget 
elmulasztó költségére és veszélyére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó 
felhívásnak az érintett 3 napon belül nem tesz eleget. A tulajdonos az eredeti állapotot az erre irányuló 
felhívás mellőzésével és az előzőekben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal 
helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, közrend, közbiztonság, illetve 
a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy 
jelentős közérdekből egyébként indokolt.  

Az engedély nélküli közterület használat a jogosulatlan közterület-használat esetére meghatározott 
összeg kirovását vonja maga után.  
 
Jelen határozat eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a Jogosult köteles a helyszínen 
magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására bemutatni. 
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A közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselése illetve megfizetése a 
Jogosult kötelezettsége. Ennek teljesítése érdekében köteles a megfelelő közüzemi szervezetekkel 
(Elektromos Művek, Vízművek, stb.) a szükséges megállapodásokat megkötni. 

A Jogosult köteles az engedélyezett időtartam lejáratát követően (határozott időtartam eltelte, vagy az 
engedély visszavonása) a közterület-használatával minden kártalanítási és csereterület biztosítására 
irányuló igény nélkül haladéktalanul felhagyni, és a területet az eredeti állapotnak megfelelően a 
közterület tulajdonosának rendelkezésére bocsátani. 

Jelen határozatban foglaltak megsértése esetén a határozat visszavonható. A közterület használatára 
vonatkozó hozzájárulás visszavonása a közterület-használat megszűnését eredményezi. A közterület 
használatára való jogosultság megszűnése után a közterület-használója köteles a közterület eredeti 
állapotát kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani. 

Jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
használatáról szóló 5/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.), valamint a 
2019. évben meghirdetett közterület használati pályázatban előírt feltételek az irányadóak. 

A használat céljára engedélyezett területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, 
balesetmentesen, rendezett állapotban kell tartani. 

Amennyiben a közterület-használat során a használattal összefüggésben a terület megrongálódik, 
illetve abban kár keletkezik, úgy a Használó a rongálódást haladéktalanul saját költségén köteles 
helyreállítani és a kárt megtéríteni. 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni. A fellebbezést 5 000 Ft, azaz ötezer forint 
illetékbélyeggel ellátva a Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal útján kell előterjeszteni. 

Indokolás 

 
Név……………….. a 2019. évben meghirdetett - Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatára elnevezésű pályázat - nyertese, közterület használati 
hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzathoz. Kérelmében 
előadta, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonát képező a pályázati helyszínek 
között …. sorszámmal jelölt ……………. tevékenység  céljából kívánja használni. 

A közterület használati díj a 2019. …………-én megtartott pályázat bontása során készült 
jegyzőkönyvben rögzítettek szerint, a pályázó ajánlata alapján került megállapításra. 
 
A határozat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 
81. §-ban foglaltaknak megfelelően az Ör. rendelkezésein alapul. 
 
Hatásköröm a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 142/A.§ 81) 
bekezdésén, valamint az Ör. 2.§-án és 4.§ (1) bekezdésén alapul. Illetékességem az Ákr. 16.§. (1) 
bekezdésén alapul. 
 
A fellebbezési jog az Ákr. 116.§-ának és a 118.§ (3) bekezdésének megfelelően került 
meghatározásra. Az illeték mértékének meghatározására az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény 29. 
§ (2) bekezdése alapján került sor. 
 
Budapest, 2019. március 
 
 
         dr. Nagy Gábor Tamás 
                  polgármester  
 
 
 
Kapják: 

1. Kérelmező 
2. Közterület-felügyelet  
3. Gazdasági Iroda – véglegessé válás után 
4. Igazgatási Iroda – elektronikusan 
5. Irattár   


