Módosító javaslat a 27-es előterjesztéshez
A mellékletben a módosítások eltérő színnel jelölésre kerültek.
6. melléklet az ……/2019. (………) önkormányzati rendelethez
3.000 Ft értékű
illetékbélyeg helye

KÖZTERÜLET–HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
ENGEDÉLYT KÉRŐ ADATAI
név
képviseletében eljár
számlázási cím
postázási cím
telefonszám
ŐSTERMELŐ ESETÉN
*őstermelői igazolvány száma
adószám
EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ESETÉN
*vállalkozói igazolvány száma
adószám
TÁRSAS VÁLLALKOZÁS ESETÉN
cégjegyzékszám
adószám
TAXIS VÁLLALKOZÁS ESETÉN
*tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma
*jármű használatát igazoló okirat száma
*jármű forgalmi rendszáma
adószám
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI IGÉNY PONTOS MEGHATÁROZÁSA
HELYE
MÉRTÉKE
IDŐTARTAMA
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a közterület-használati engedély iránti kérelemben feltűntetett személyes adataimat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatala a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján közérdekből végzett feladat
teljesítése érdekében, valamint a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Nyilatkozom,
hogy a közterület-használati engedélyezési eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató tartamát megismertem, azt
megértettem.

Kelt:
kérelmező aláírása
*Másolati példány csatolása szükséges!
Tájékoztatás a túloldalon.
TÁJÉKOZTATÁS

1.

A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

2.

A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

3.

A következő évre vonatkozó engedélykérelmet tárgyév december 15. napját követően lehet benyújtani.

4.

Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.

5.

A közterület-használati díjszabást, a díjszámítási körzetek leírását a közterületek használatáról szóló

/2019. (….)

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Khr.) 1. , illetve 2. melléklete állapítja meg.
6.

A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett év, hónap, nap, m2 egésznek számít.

7.

Nem adható közterület-használati engedély annak a kérelmezőnek, akinek korábbi közterület-használatból díjfizetési
hátraléka van, a hátralék megfizetéséig. Ezt a szabályt alkalmazni kell azzal a gazdasági társasággal szemben is,
amelyben tagként szerepel olyan természetes személy, vagy jogi személy, amely a hátralékkal érintett gazdasági
társaságban is tagként vett részt a hátralék keletkezésekor.
Nem adható továbbá közterület-használati engedély városképi követelményeknek nem megfelelő építmények,

8.

berendezések létesítésére, illetve a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére.
9.

A közterület használatával, az engedély kiadásával, érvényességével kapcsolatos egyéb szabályok a Khr-ben
megtalálhatók.

10. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésének értelmében, az első fokú közigazgatási hatósági
eljárásért 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

A közterület-használati engedély iránti kérelmet, a 3.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátva, Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságához címezve (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell
előterjeszteni személyesen, vagy postai úton a 7101 Szekszárd, Pf.: 83. címen.
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Adatvédelmi tájékoztató a közterület-használati engedély iránti kérelemhez
A közterületek használatáról szóló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének
…………./2019. (……..) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 3. § (1) bekezdése
alapján Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közterületek rendeltetéstől eltérő
használatához (a továbbiakban: „közterület használat”) közterület használati engedély szükséges. Az
engedély kiadása iránt kérelmet az a személy nyújthat be, aki a közterületet a Rendelet 3. §-ban
meghatározott célokból használni kívánja. Tekintettel arra, hogy kérelmet nem csak jogi személyek,
gazdasági társaságok nyújtanak be, így fennáll a lehetősége annak, hogy magánszemélyek és egyéni
vállalkozók is ilyen kérelmet nyújtsanak be a Hivatalhoz, akiknek adatai személyes adatnak minősülnek.
Jelen adatkezelési tájékoztató a közterület használati engedélyezési eljárás adatkezelésre vonatkozó
jellemzőket, így különösen az adatok gyűjtésének és felhasználásának jellemzőit mutatja be.
1. Adatkezelő adatai
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax száma:
E-mail címe:
Képviselője:
Adatvédelmi tisztviselőjének neve:
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri
Hivatala
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
+36-74/504-100
+36-74/412-719; +36-74/510-251
postmaster@szekszard.hu
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző
dr. Nagy Dóra Adriána
+36 20 5917 949
adatvedelem@szekszard.hu

2. Az adatkezelés célja, jogalapja:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: „Hivatal”) Szekszárd Megyei Jogú
Város közigazgatási területén lévő közterületek rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban:
„közterület használat”) a kérelmező erre irányuló kérelme alapján közterület használati engedélyt ad ki. Az
adatkezelés célja így a közterület használati engedély kiadása iránti eljárás lefolytatása.
A közterület használati engedélyezési eljárásra a Rendeletben foglaltak kivételével az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: „Ákr.”) kell alkalmazni. A Hivatal
az engedély iráni kérelmet így közigazgatási hatósági eljárásban bírálja el.
A fentiekre tekintettel az adatkezelés jogalapja 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 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) e) pontja szerinti a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, valamint GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti
jogi kötelezettség teljesítése.
Abból kifolyólag, hogy a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítése, valamint közhatalmi
jogosítvány gyakorlása érdekében történik így az érintett hozzájárulásának visszavonása nem értelmezhető
az adatkezelés kapcsán.
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3. Az érintettek köre, kezelt adatok köre
A Rendelet 8. § (4) bekezdése alapján az engedély iránti kérelmet a Rendelet 6. mellékletben
meghatározott nyomtatványon, vagy az ott szereplő tartalommal kell benyújtani. Érintett az a természetes
személy, aki a közterület használati engedélyt nyújtott be a Hivatalhoz, függetlenül annak elbírálásától,
eredményétől.
A Rendelet 9. § (1) bekezdése határozza meg a kérelem minimum (kötelező) tartami elemeit:
 a kérelmező (engedélyes) neve és azonosító adatait;
 a közterület használat céljára és annak időtartamára vonatkozó adtok, a közterület használat
helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározása;
 közterület használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módjára
vonatkozó adatok;
4. Az adatkezelés címzettjei, illetve az igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése
A Hivatal az érintettek adatait harmadik személyek számára nem továbbítja.
Az érintett adatai főszabály szerint harmadik államba nem kerülnek továbbításra, azonban amennyiben az
adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerülne sor, akkor az
adatok védelméről megfelelő garanciákat tartalmazó nemzetközi kötelezettségvállalások alapján a címzett
állam, közhatalmi szerv, illetve nemzetközi szervezet gondoskodik.
5. Az adatkezelés időtartama
Tekintettel arra, hogy a közterület használati engedély kiadása iránti eljárás lefolytatása közigazgatási
hatósági eljárás, így az érintett adatait a Hivatal az Ákr., valamint a Hivatal Iratkezelési Szabályzatában
foglaltak szerint, legfeljebb 5 évig őrzi meg.
6. Érintettet megillető jogok
Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (az adatkezelésre vonatkozó
tájékoztatás nyújtását), a Hivatal által kezelt adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja a jogi
kötelezettség teljesítése, valamint közhatalom gyakorlása ezért az érintett az adathordozhatóság jogával
nem élhet, mivel annak jogszabályban foglalt feltételei nem állnak fenn.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik,
illetve sérelmesnek véli, ahogy a Hivatal személyes adatait kezeli, úgy panasszal fordulhat a Hivatal
Adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy a Hivatalhoz közvetlenül.
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Hivatal kezeli az adatait, vagy közvetlenül
hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.
Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A
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lakóhelye
vagy
tartózkodási
helye
szerinti
törvényszéket
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

megkeresheti

a
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