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Alulírott a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 

közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Közter. Ör.) alapján kezdeményezem külön megállapodás megkötését az alábbi 

tárgyban: 

 

1. Vállalkozó adatai:  

név:  

székhely: 

telephely:   

adószám: 

képviseli:  

Üzlet adatai: 

név:  

cím:  

Kapcsolattartó személy adatai 

név:  

cím:  

e-mail:  

telefon:  

1. A) 

Elképzelés leírása: 

Kihelyezéssel érintett helyszín meghatározása  

Budapest VII. kerület 

közterület megnevezése utca/tér stb.: ………………………………………... 

házszám, vagy helyrajzi szám …............................................. előtti közterület. 

Az előzőekben rögzített helyszínre  

….. db, …..cm magasságú, ….. cm szélességű, …..cm hosszúságú, ………. típusú, 

……….. anyagú, ………. színű  planténer, növény ültető edény, valamint a planténerbe, 

növény ültető edénybe telepített ….. db, ….. fajtájú, ….. cm ültetés időpontjában 

magasságú növény, ……….................. GPS koordináta pontra/pontokra,   

….. db, …..cm magasságú, ….. cm szélességű, …..cm hosszúságú, ………. típusú, 

………. anyagú, ……….. színű közterületi hulladékgyűjtő, szemetes-edény, 

csikkgyűjtő …………………………………………………………….GPS koordináta 

pontra/pontokra történő kihelyezésére vonatkozóan kezdeményezem  megállapodás 

megkötését.  

Nyilatkozom, hogy az elképzelt kihelyezéssel érintett terület méretezett helyszínrajzát, 

azon méretarányosan feltüntetve a kihelyezni kívánt planténer(eke)t, növényültető-

edény(eke)t, hulladékgyűjtő(ke)t, szemetes-edény(eke)t, csikkgyűjtő(ke)t, valamint 

fényképet vagy színes ábrázolást a kihelyezésre tervezett planténer(ek)ről, növény 
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ültető edény(ek)ről, hulladékgyűjtő(k)ről, szemetes-edény(ek)ről, csikkgyűjtő(k)ről 

csatoltam.  

B)  

kialakult helyzet leírása: 

Kihelyezéssel érintett helyszín meghatározása  

Budapest VII. kerület 

közterület megnevezése utca/tér stb.: …………………………………………………. 

házszám, vagy helyrajzi szám ….......................................................... előtti közterület. 

Az előzőekben rögzített helyszínen látható  

….. db, ….cm magasságú, … cm szélességű, …cm hosszúságú, ………. típusú, …… 

anyagú, …… színű  planténer, növény ültető edény, valamint a planténerbe, növény 

ültető edénybe telepített … db, …. fajtájú, ….. cm ültetés időpontjában magasságú 

növény, …………………………………………….. GPS koordináta pontra/pontokra,   

 ….. db, …cm magasságú, … cm szélességű, …cm hosszúságú, …….. típusú, ….. 

anyagú, …… színű közterületi hulladékgyűjtő, szemetes-edény, csikkgyűjtő 

…………………………………………………GPS koordináta pontra/pontokra történt 

kihelyezésre vonatkozóan kezdeményezem  megállapodás megkötését.  

Nyilatkozom, hogy a kihelyezéssel érintett terület méretezett helyszínrajzát, azon 

méretarányosan feltüntetve a helyszínen látható kihelyezett planténer(eke)t, 

növényültető-edény(eke)t, hulladékgyűjtő(ke)t, szemetes-edény(eke)t, 

csikkgyűjtő(ke)t, valamint fényképe(ke)t a kihelyezett planténer(ek)ről, növény ültető 

edény(ek)ről, hulladékgyűjtő(k)ről, szemetes-edény(ek)ről, csikkgyűjtő(k)ről 

csatoltam.  

 

2. Alulírott nyilatkozom, hogy az 1. pontban megnevezett vállalkozás szándékában áll a 

kihelyezést saját költségen elvégezni, illetve a növények fenntartási, ápolási munkáit, a 

planténer(ek), növény ültető edény(ek) karbantartási felújítási, tisztítási-, szemét- és 

firkamentesítési munkáit, a hulladékgyűjtő(k), szemetes-edény(ek), csikkgyűjtő(k) napi 

ürítési, karbantartási, felújítási, tisztítási-, firkamentesítési munkáit folyamatosan saját 

költségen elvégezni.  

 

 

Kelt: ………………………………………….. 

 

 

……………………………………….. 

cégszerű aláírás 
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