1.

függelék

sorszám

helyszín

tevékenység

alapdíj/hó (nettó)

időtartam

megjegyzés

1.

Monorierdő Kemping

falunap

500 Ft/m2/nap

1 nap

közforgalom számára
megnyitott magánterület

gyereknap

500 Ft/m2/nap

1 nap

közforgalom számára
megnyitott magánterület

egyéb rendezvény

500 Ft/m2/nap

1 nap

közterület

2.

3.

Monorierdő, Szabadság utca Fürdő
és Akácfa utca közötti szakasza,
Gyöngyvirág utca Szabadság és
Hársfa utca közötti szakasza,
Tölgyfa utca Gyöngyvirág és
Akácfa utca közötti szakasza,
Akácfa utca Szabadság és Tölgyfa
utca közötti szakasza
Monorierdő, Szabadság utca Fürdő
és Akácfa utca közötti szakasza,
Gyöngyvirág utca Szabadság és
Hársfa utca közötti szakasza,
Tölgyfa utca Gyöngyvirág és
Akácfa utca közötti szakasza,
Akácfa utca Szabadság és Tölgyfa
utca közötti szakasza

2. függelék

Nyomtatvány
Monorierdő Község Önkormányzat
tulajdonában lévő közterületek használatára kiírt pályázathoz –
a 2019. május 23. napján megrendezésre kerülő Gyermeknap rendezvényen történő árusításra
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 függeléke szerinti sorszám: …………………

•

helyszín: Monorierdő: ….....................................................

•

terület nagysága: ................ m2

•

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

•

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

•

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

•

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

•

egyéb felajánlás …………………………. (megnevezés) ……………………….(értéke
forintban)

Monorierdő, 2019. ………………………………

………………………………………………………
aláírás

3. számú függelék
NYILATKOZAT
Alulírott _____________________________ (lakcím:________________________________,
an.:______________________________, szül.hely, idő:_____________________________)
Monorierdő Község 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 közterületek
használatáról szóló 4/2019. (IV.30.) önkormányzati rendeletben foglaltakat és a közterülethasználatra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokat ismerem, azokat betartom.
A pályázati feltételek szerinti jogosultságokkal rendelkezem, melyekre vonatkozó igazolásokat
a pályázatomhoz csatoltam.

Monorierdő, 2019. ……………………………

.........................................................
aláírás

4. számú függelék
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 Monorierdő
Önkormányzata (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 emailt 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.
Monorierdő, 2019. __________________________
A nyilatkozattevő családi és utóneve neve saját kezűleg olvashatóan írva:
________________________________________
A nyilatkozattevő saját kezű aláírása:
________________________________________

