Tájékoztató közterület-használati engedély kérelemhez:

1.
2.

A közterület kizárólag úgy vehető igénybe, hogy a közúti és gyalogos forgalmat ne akadályozza!
Az engedélyes a közterületen okozott kárt köteles megtéríteni, illetve eredeti állapotába
helyreállítani, köteles a részére kijelölt helyet és annak környezetét 3 méteres körzetben
folyamatosan tisztán tartani, valamint az árusításból származó hulladékot, göngyöleget
összegyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyen elhelyezni.
3. Az engedélyes az engedélyét és a közterület használati díj befizetését igazoló csekk feladóvevényét,
átutalást igazoló teljesítésigazolást köteles a helyszínen tartani, és az ellenőrző hatóságnak
felmutatni.
4. A közterület használati engedély nem mentesít az egyéb, működéshez szükséges engedélyek
megszerzése alól.
5. Áruszállítás céljából a rendezvény helyszínére gépjárművel behajtani kizárólag 2014. október 03-án
12,00 – 18,00 óráig, 2014. október 04-én és 05-én reggel 8 óráig lehet. Az áru- és személyszállításra
szolgáló gépjárművet az árusok részére kijelölt és fenntartott parkolóban lehet elhelyezni 2014.
október 04-én és 05-én legkésőbb 9,00 óráig.
6. Árusító stand, felépítmény kialakítása kizárólag a Gesztenyenapok jellegéhez kapcsolódó, fa, nád,
szalma és egyszerű vászon felhasználásával engedélyezett 2014. október 03-án 12,00 óra és október
04-én 9 óra között, valamint 05-én reggel 7,00 és 9,00 óra között. A rendezvényhez nem illeszkedő
vagy nem megfelelő kialakítás az engedély visszavonását eredményezi.
7. Az árusító stand, felépítmény elbontására az engedélyes a rendezvény bezárását követően
legkorábban 19 órakor, legkésőbb 21 óráig köteles. (Mindkét napon a parkolóból a közterületre
gépjárművel behajtani ugyanebben az időben lehet.)
Köteles továbbá a rendelkezésére bocsátott terület egészéről a keletkezett hulladékot
összegyűjteni, a rendezvény bezárása után bezárt műanyag zsákban a kijelölt gyűjtőhelyen
elhelyezni és a területet kifogástalan állapotban az önkormányzat részére átadni.
8. Az árusító stand, felépítmény és árukészlet őrzésére, védelmére az engedélyes köteles.
9. Az engedély azonnali visszavonásra kerül, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő
célra, vagy attól eltérő módon használja, vagy fizetési kötelezettségének a megadott határidőn belül
nem tesz eleget.
10. Szabálytalan vagy jogtalan közterület használat esetén a közterület használó pótdíj fizetésére
köteles, amely az alapdíjtétel ötszöröse.
Szabálytalan közterület használatnak minősül, ha a közterület használó jelen engedélyben
foglaltakat megszegi vagy elmulasztja.
11. Felhívjuk a figyelmét, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény 18. §-a értelmében „a gazdálkodó tevékenységet folytató
magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek
gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról,
valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának
feltételeiről. Kötelesek a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban
előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes
állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításról
gondoskodni. Kérjük, tájékozódjanak, hogy a szabályozás vonatkozik-e a tevékenységükre.
Amennyiben igen, úgy tegyék meg a szükséges intézkedéseket!

